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  למגדלי הדבורים שלום רב,

 ,מהרגיל )בעיקר אוגוסטחם מתיש וקיץ ים למנוחה קלה לאחר המתאזמן הוהחגים הקרובים הם  ,ראש השנה

 הצפויה להתחיל מיד לאחר החגים.  ,לקראת מלאכת פיצול הנחילים והחלפת המלכות ותולאגור כוח( אך גם יולי

מות ידג 50 -. השנה נבדקו קרוב לבדיקות דבשסקר של כמדי שנה לקראת ראש השנה מפרסם משרד הבריאות 

 HMFהיו רמות  מהן 3-ב .מות לא עמדו בדרישות התקןידג 5ן ביניהו ,בנקודות שיווק שונותשנאספו  ,דבש

רמת סוכרים  יתההי 2-בו ,דבש שעבר חימום יתרעל בתקן, תוצאה המעידה על דבש ישן או  גבוהות מהמותר

תה נמוכה יורמת הדיאסטאז בהן הי ,עשויה להצביע על האכלת יתר בסוכרהתוצאה מחזרים נמוכה מדי, 

אפשר  ןכול, מעל התקן HMFתה רמות ישעלתה מהסקר היהבעיה המרכזית בשנה שעברה מהמותר בתקן. 

מגמה  עידות עלמ השנהתוצאות הואילו  טיפול בדבש לאחר הרדייה,ב נעוצההמרכזית היה לטעון שהבעיה 

לפתיחת רב לחץ  מופעלשבה זו, בתקופה של פגיעה באיכות הדבש כתוצאה מהאכלת יתר בסוכר.  מדאיגה

בתחרות מול היא כלי מרכזי על תדמית הדבש המקומי כדבש איכותי ההקפדה  ,השוק ליבוא חופשי של דבש

אלא גם על הענף שלא עמד בדרישות התקן,  ,עצמועלולה להשפיע לא רק על המגדל  ואיכותופגיעה ב ,היבוא

 .כולו
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שרפות סכנת ההיו השנה  שבלטובעיות ה .וקרוב לממוצעסביר היה יבול הדבש השנה כי התרשמנו  ,באופן כללי

ומשום שנראה כי  , נפגעו משרפות,עשרות כוורות, בעיקר בצפון הארץ. בגולןם( מי)מכרס נברניםהתפרצות הו

ם והמלצות לצמצ פרסםלננסה בהמשך להיפגש עם אנשי מקצוע בתחום ו ,סכנת השרפות הולכת ומחריפה

תכן ישי ,מאזור הגולן התקבלו דיווחים על יבולי קיץ נמוכים, לבעיית השרפות מעברסכנת השרפות לכוורות. 

 לעומת זאת, בשטחי המרעה של הדבורים )והבקר(.ה יפגעו בצמחיר שא ,נברניםשל ות מרובה שנבעו מנוכח

גבוהים באזורים וליבולי קיץ נראה שחורף גשום בצפון תרם לפריחה שופעת של עצי השיזף  ,חיובי יבטמה

 בהם גדלים שיזפים. ש

עדיין צורכות כמויות גדולות של הדבורים  ,באופק והטמפרטורות מתחילות לרדתלמרות שהסתיו כבר נראה 

בעונה זו של השנה מסתמנת ש בעיה נוספתחביות מלאות במים בסמוך לכוורות.  הקפיד עלמים ויש להמשיך ול

. בקרומהוות מטרד לעובדים ולמרכזי מזון בו מכלאותב ,אוספות אבקת תירס גרוס ברפתותהדבורים  היא

 דבוריםם, תחום האגף לבעלי חיי
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ה פתרנלא כי בכך עולה  ,סמוך לכוורותבשהציבו מכלים עם תירס גרוס או אבקת סויה  ,מדיווחים של דבוראים

לכן  ,תמנע את היווצרות המטרדים ,רבקמזון הלמדו להגיע לישהדבורים  פניל ,וספת האבקהכי תיתכן י .הבעיה

תורמת  תירססויה או  אספקתלא ברור באיזו מידה אבקה לדבורים מראש בקיץ הבא. יש מקום לשקול הוספת 

 עם השכנים.מיותרים מטרדי דבורים וחיכוכים  לבעיות שהיא עשויה למנוע  םלוא ,להתפתחות הכוורות

 

 העונה המלצות להמשךטיפול בוורואה ו

 ך בחלק מהמכוורות הם עדיין בעיצומם.א ,היו להסתייםים אמורכבר כנגד ורואה במקלות אמיטרז טיפולי הקיץ 

ואף בין כוורות כוורות ין מבום הטיפול תלאחר ברמות הנגיעות קות מדגמיות שערכנו נמצאו הבדלים גדולים בבדי

 ,החורףבניגוד לטיפול הכוורות והדבורים בריאות וחיוניות. נראו המקרים  יתרבמ, אולם בבאותה המכוורת

לא ניתן למצוא אקריות בכוורת, יעילותו של טיפול שכמעט בסיומו ש ,מתבצע בכוורות חלשות עם מעט ולדה

יום כבמציאות של גידול הדבורים ת. מעשיאינה  ,לצערנו ,יה מוורואהיוהציפייה למצוא כוורת נק ,נמוכההקיץ 

כלסות כראוי וומאבכוורת ולאפשר לכוורות להגיע בריאות מטרת טיפול הקיץ היא להפחית את רמת הנגיעות 

כנס ינעמו ו ,יחל הסתיוהחגים תום תקופת ב. אקריותאולם אין הדברה מלאה של ה ,ולפיצול הנחילים בסתי

מעבר  אנו ממליצים למגדלים להחליף את כל המלכות במכוורת.פיצול נחילים והחלפת המלכות.  ה שללתקופ

ובים אחד היתרונות החש ,מניעת התנחלותבצעירה על פני מלכה בת שנה ויותר בהטלה וליתרונות של מלכה 

לפתוח את כל הכוורות בכוורות. החלפת המלכות מחייבת את המגדל בהחלפת כל המלכות הוא יצירת אחידות 

ולהתחיל נמוכים, להתפתח  סיכוייהןשחוזקן, לחסל כוורות חינת במלאזן את הכוורות ומייצרת הזדמנות מצוינת 

מייצרת גם פרק זמן שבו החלפת המלכות . חדשותמלכות כשבהן הניתן, ככל כוורות אחידות, את השנה עם 

 בורלכאן גם בשיא החורף אין שום שמ ,, דבר שלא מתרחש בכוורות בארץ באופן טבעיאין ולד חתום בכוורת

ובשילוב עם  ,מעכבת את התפתחות הוורואה ,בכוורתולד חתום  שבו איןיצירת פרק זמן . מלאה עצירת הטלה

בצורה לאחר הכנסת המלכון, ניתן להפחית את רמת הנגיעות  18 -בעיתוי הנכון, ביום העישון באמיטרז 

ולהגיע בשיא לאגירת הדבש  שיוכלו לעבור את החורף בשלום ,עם כוורות בריאותולהיכנס לחורף  משמעותית
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