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 והאבקה דבשב חלב - ם העצמאותיולדפון 

  למגדלי הדבורים שלום רב,

 סיכום החורף
שעברה החורף ובעוד שבשנה בצורה כמעט הפוכה מהחורף אשתקד, החורף השנה התנהל 

 חלהשנה ה - משקעיםכמות החם יחסית ומתון באך בהמשך היה  ,שםגהחל עם שפע של 

קר וגשום וזכינו לחורף  ,, אך מאמצע דצמבר השתנו התנאיםיםבש יחסיווי וםחבהחורף 

ולפחות בשנה  ,בחודש אפרילמשקעים ה עצירתהוא אלה ים תיתף לשנהמשומהממוצע. 

קרב תככל שמאולם  ,השנה עדיין יש סיכוי לגשם .מוקדם עונת הגשמים מהיתיסהשעברה 

 . פוחתוא ה ,הקיץ

. ןעל העיכוב בהתפתחותליתר דיוק, ו ,על התפתחות הכוורות מאודע יהשנה השפהחורף 

היו מאוחרות המוקדם והחורף  סתיוה תופריחש גרם לכך המועט שירד בתחילת העונהגשם ה

בהמשך נוצר מצב שבו תה איטית. יהתפתחות הנחילים בסתיו היוכתוצאה מכך  ,ודלות יחסית

רבים מהם לא שרדו והתקבלו דיווחים  ,נכנסו לחורף קר וגשוםאותם נחילים חלשים יחסית 

תה חוסר ישנתקלנו בה השנה היתופעה נוספת רבים על פחת של כוורות במהלך החורף. 

 ,התקשו לשרוד את החורףים חלשים הדבר נבע מכך שנחילשיתכן י .אחידות בולט בין כוורות

 ,חזקים התפתחו היטבנחילים ש דובע ;תפתחותם ויציאתם מהחורף היו איטיותובהמשך ה

הפער הראשוני שהיה בין נחילים חזקים  ,כתוצאה מכך .כאשר מזג האוויר התחמם מעט

נה בשגדל. השנה רק  ,תחילת האביבמצטמצם לגמרי בחלשים, שברוב השנים נחילים ל

אף מפריחה מוקדמת שאפשרה להם להתפתח מהר וילי הסתיו נהנו לעומת זאת, נחשעברה, 

הבדלים אלה בין השנים מזכירים לנו שמצד שפחת הכוורות בחורף היה מועט. כך  ,מחורף נוח

לשים לב לתנאים הייחודיים בכל  שי ומאידך, ,אחד חשוב ליצור שגרת עבודה עונתית במכוורת

בעת באמצעות האכלה בסוכר, הימנעות מהחלשות יתר של כוורות  הםשנה ולנסות להגיב ל

 . בהן התנאים נוחים יותרשוהעברתן לנקודות מרעה הכנת הנחילים 

 ,משמעותיים שרבאירועי  לאלגם לעת עתה ו ,ומעט קרירבינתיים נוח אחר חורף גשום ואביב ל

צפון נציין כי בכוורות ששרדו את החורף.  יםדבש גבוה ייבולללפריחה שופעת וממושכת ונקווה 

יש לשוב לקראת הקיץ הקרב ובא  .מיעוט גשמיםב , שנה שנייה ברציפות,השנה תאפייןהנגב ה

 .דבורים ולמניעת מטרדי דבורים לסביבהמען הלולמלא את החביות במים 

 בתשפ" ניסן

 2022אפריל 

 גידול דבורים -אגף בע"ח 
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  ,2022 ססוף מרכמות המשקעים מתחילת העונה עד                         )מ"מ(  2022 סמר ףסו העונה עדמתחילת כמות המשקעים                                

 שנתי לכל העונה )%(-בהשוואה לממוצע הרב                                                                                                                                                            

 :מימין -השירות המטאורולוגי כפי שדווח מ, 2022 סמרחודש  סוףכמות המשקעים נכון ל. 1 איור
-כמות המשקעים ביחס לממוצע הרב :שמאלמ ;כמות המשקעים המצטברת מתחילת עונת הגשמים

 שנתי לכל העונה
 

 ה הקרובהתקופהמלצות ל
. האגירה בכוורות נכון להיום משתנה יום העצמאות קראתל תחילתעונת הרדייה  - רדייה .א

וחשוב לבחון את מצב הדבש בקומות לפני תחילת הרדייה. יש  ,מאוד בין אזורים שונים

 להימנע מרדיית דבש שטרם הבשיל, במטרה למנוע תסיסה של הדבש הנרדה. 

בשנים האחרונות חלק אנו שבים ומזכירים שיטת רדייה זו.  –רדייה באמצעות 'פורטרים'  .ב

מנם יותר ביקורים מהמגדלים עברו לרדיית דבש באמצעות 'פורטרים'. שיטה זו מצריכה א

בכוורות, אך היא הופכת את הרדייה לשקטה יותר, חוסכת את העבודה עם הריח הלא נעים 

אנו ממליצים למגדלים . , וייתכן שגם מצמצמת את אובדן המלכות ברדייה’bee-go‘ -של ה

נוספים לבחון את האפשרות של רדייה בשיטה זו. בכל מקרה, כדאי לבדוק נוכחות של מלכה 

ות ימים אחדים לאחר הרדייה, ובמקרה שאין מלכה ואין הטלה, מומלץ להגיש מלכון או בכוור

 להכניס מסגרת עם ביצים וולד מגיח.

כתלות  ,כוורותאת הל בסוכר ייהיה צורך להאכלעתים  מיד לאחר הרדייה - מלאי מזון בקן .ג

  והאכלה. תמומלץ להיערך למצב של הורדת קומו .קומת הקןובמלאי המזון הזמין ב במצבן

הסתיימה, אולם עדיין , עיקר עונת ההתנחלויות בכוורות כבר להערכתנו - מניעת התנחלות .ד

ולצפיפות האוכלוסייה  בהתאם למועד הרדייה המתכונן קיים סיכוי להתנחלות של כוורות.

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

 התנחלויות.

ניתן לשקול את בהן היה השנה פחת משמעותי של כוורות שבמכוורות  –בניית נחילי אביב  .ה

לנטייה הטבעית בעונה זו תנאי הסביבה נוחים ומתאימים האפשרות של בניית נחילי אביב. 

וצאת חלה או שתיים . השל הדבורים להתנחל וניתן בקלות יחסית ליצור נחילים חדשים

למנוע מהן להתנחל בצורה עשויה אף היא ניכרת ולא תחליש אותן במידה כוורות חזקות מ

החיסרון בנחילי אביב הוא הוספת עוד עבודה לעומס העבודה הגבוהה ממילא מבוקרת.  תילב

 ואולי גם פגיעה מסוימת ביבול הדבש בעקבות החלשת כוורות. ,בעונה זו
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במקורות הדבורים הצורך של ו ,מזג האוויר מתחמם בתקופה זו, הגשם נפסק - חביות מים .ו

 זמיניםונקיים שיהיו לדבורים מים  כדי ,ת עם מים בסמוך לכוורותוחבי יבלהצ מומלץמים גדל. 

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

 

 מצב הוורואה 
לטובת טיפול בוורואה מצליחות לנצל את תהליך החלפת המלכות בסתיו מכוורות רבות 

לד החתום בכוורת וכמות הו כאשר ,הכוורתייתום ימים מ 18כעבור עישון באמיטרז באמצעות 

כך מה נמוכה מאוד של ורואה, כשהן נגועות ברלחורף  תנכנסוה ביותר. כוורות אלו עטמ

)מהסיבה אמיטרז במקלות החורף קשה להעריך את יעילות טיפול במקרים רבים  ,למעשהש

ו כנגד ורואה במהלך פלולא טשכוורות ב, נגדמ. (מאוד רמות הנגיעות ההתחלתיות היו נמוכותש

מאוד גבוהה בוורואה נגיעות ה יתהיה, בעיקר כוורות ניסוי שלא טופלו במכוון, והחורף הסתיו

חלשות הכוורות בחורף יולא ניתן להסתמך על כך שה ולכן חייבים לטפל ,חורףמהלך הכבר ב

 .להפחתה משמעותית ברמת הנגיעות גם ללא טיפוליביאו ומיעוט הוולד 

אמיטרז דיווחים על תמותת דבורים בעקבות הכנסת מקלות במהלך החורף התקבלו כמה 

בימים תכן שיי .ולא רק לאקריות ,לדבורים גם ת מהמידרעיל באמיטרז החשוב לזכור שלכוורות. 

נוצר במהלך הטיפול באמיטרז  ,הכוורת מתקשות לאוורר אתבהם הדבורים ש ,קרים וגשומים

את טיפולי החורף בימים  בצעמומלץ ל ,לפיכך ת.פגעוגם הדבורים נבכוורת ו וריכוז גבוה של

במקלות מקלות את ה ףחלינוהגים להחלק מהכוורנים בנוסף, בהם מזג האוויר נוח יחסית. ש

אין בכך צורך , להערכתנוו ,יעיל יותר כנגד הוורואהלקבלת טיפול באמצע הטיפול חדשים 

עודף טיפולים מה גם ש אחרי טיפולי העישון,לאור רמות הנגיעות ההתחלתיות הנמוכות בחורף, 

חשוב להימנע מטיפולים מיותרים, מסיבות אלה,  .איבוד מלכותלם לפגיעה בדבורים ווגרעלול ל

 ולהתפתחות אקריות עמידות לתכשיר.יהום הדבש באמיטרז זם לוגרל בנוסף עלוליםש

 

שלחו יי זה טיפוללתזכורת והנחיות  .יש לבצע לאחר סיום תקופת האגירה הקיץ את טיפולי

 פול המומלץ.הטילמועד  בסמוךבהמשך, 

 

 שאריות חלבון חלב בדבש
 ומותכלמרות ובתחילת פסח פרסם משרד הבריאות אזהרה בנוגע להימצאות חלבון חלב בדבש, 

לחלב. ממצאים אלה התגלו בדבש  יםהדבר עשוי לסכן אנשים אלרגי ,המזערית של החלבון

ומקורם ככל הנראה בממשק גידול דבורים שבו מקובל להוסיף לכוורות תוסף חלבון  ,מיובא

לכוורנים לא להשתמש בכוורות בעקבות הבעיות שהתעוררו אנו ממליצים אבקת חלב.  כילמה

החשיבות של את גם נוכחות חלבון החלב בדבש מדגישה  אבקת חלב.המכילים ספי חלבון ותב

, כאשר הכוורות האכלה בתוספי תזונה מכל סוג שהוא לכוורות שלא בזמן אגירת הדבש מתן

הנושא מעלה מכיוון  ,סוכר. מעבר לכךתמיסת בהאכלה בבר וכאשר מדולא רק ללא קומות, 

תרומתם יתרה מזאת, . תחליפי אבקה בכוורותבשימוש בתוספי מזון וצורך בנוסף את שאלת ה

הללו  תוספיםהלהאמין שגם אם  םטיונלעתים  .תמיד מוכחת ינהלדבורים אשל מוצרים אלה 

לעתים שמוצרים אלה עלולים מהאפשרות ם מיתעלמאך  ,ן בהם סיכוןאי ,לא יתרמו לדבורים

 . לדבורים או לאיכות הדבשנזק הסב ל
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 האבקה וריסוסים
ריסוסים כנגד בהחלו  ,עם סיום עונת הפריחה במטעי השקד והוצאת הכוורות מהמטעים – שקד

בעיקר מאזור עמק יזרעאל על נזקי ריסוסים בכוורות, עד כה התקבלו תלונות  .צרעת השקד

כאשר ההערכה היא שמדובר בריסוס של התכשיר 'קלאץ'. בשלב זה עדיין אין תוצאות בדיקות 

שיכולות לאמת או לשלול את ההשערה, אולם במקרים  ,הדברהמעבדה של שאריות חומרי 

ולכן קשה לקבוע מה בדיוק  ,דומים בעבר לא נמצאו שאריות של חומרי הדברה בדבורים המתות

ת השפעת לבחינמדובר בתלונות חוזרות, ניסינו השנה להעמיד ניסוי כיוון שגורם התמותה. 

הסתיים, אולם לפי שעה, לפחות בתנאי  רםטהריסוסים במטע על הכוורות שבסביבתו. הניסוי 

 הניסוי, לא נראה נזק משמעותי לכוורות שיכול להסביר את התלונות המתקבלות מהשטח.  

מצאות פסילת ההדרים בפרדסים בארץ באזור עמק חפר. יהשנה דווח לראשונה על ה – פרדס

בססותו בארץ נזק קשה לפרדסים ברחבי העולם, ובמטרה למנוע את התהמסב מדובר במזיק 

בים ימצההוחלט לקיים משטר של ריסוסים תכופים בתכשירים שונים באזור הנגוע. כוורנים 

עודכנו בנעשה והתבקשו לפנות את הכוורות מהשטח. אנו מקווים מאוד  ,כוורות באזור המרוסס

שהתפשטות המזיק תיעצר, אחרת נצטרך להתמודד בעתיד עם ריסוסים נוספים בפרדס, אולי 

 בזמן הפריחה.גם 

ומנגד הדיווחים על  ,העלייה המתמשכת במספר הכוורות הנחוצות להאבקה באבוקדו – אבוקדו

יוצרים מציאות של מחסור בכוורות להאבקה. למרות  ,פחת כוורות במהלך החורף החולף

יש להמשיך ולהקפיד על איכות הכוורות  ,הביקוש הגדול לכוורות והלחץ הנוצר לעתים

מטעים כוורות שאינן תקינות )בעונה זו כוורת אבקה בהואין להכניס ל ,ההמשמשות להאבק

חלות עם ולד(. שתי כוורות  7מתוכן לפחות שחלות לכל הפחות,  10תקינה צריכה לאכלס 

ענף המכוורת כי ניתן להעריך  ,חלשות אינן מהוות תחליף ראוי לכוורת אחת חזקה. באופן כללי

ומומלץ לכוורנים להתאים בהדרגה את התנהלות  ,האבקה רותיייתבסס על מתן שבעתיד בארץ 

 דרושים להאבקה.ההמכוורות לצרכים ולתנאים 

 

 

 

 

 ,והרבה בריאות רדייה מוצלחתמאחלים 
 שלומי זרחיןו אהד אפיק

 תחום גידול דבורים, שה"מ

 


