חוזר מיוחד לדבוראים בנושא ריסוס הדרים להדברת זבוב הפירות
בתקופת פריחת ההדרים
מרץ  -אפריל 2018
להלן הנחיות לקראת עונת הפריחה - : 2018
מועד תחילת נוהל ריסוסים נקבע ליום  18.3.2018וסיומו יקבע ,בעצה אחת,
.1
עם צוות ההדרכה והדבוראים בשטח( .יש לעמוד בקשר עם מועצת הדבש או צוות ההדרכה
לקבלת מידע על יום סיום הנוהל ואם יש שינוי במועד תחילת הנוהל) .עם תחילת הנוהל
ירוססו הפרדסים בישראל בסקסס.
.2

להלן ההנחיות שסוכמו עם מועצת הצמחים ענף ההדרים ומחייבות את כל העוסקים
בהדברת זבוב הפירות מטעם מועצת הצמחים ענף ההדרים.

.3

ריסוסי סקסס יסתיימו עד  120דקות מהזריחה.

.4

עם תום נוהל הריסוס לתקופת הפריחה חוזרים הריסוסים למתכונת
הריסוסים הרגילה .לכן ,מתבקשים הדבוראים להוציא את הכוורות מהפרדסים בתום
הפריחה על מנת למנוע ככל האפשר נזק לדבורים.

.5

סימון חלקות שנקטפו יעשה על ידי נטרי הזבוב של מועצת הצמחים ענף ההדרים
כמיטב יכולתם וזאת על מנת למנוע ריסוס בחלקות שכבר נקטפו .דבוראים שמזהים ריסוס
ודאי על חלקות שנקטפו ,ידווחו את מירב הפרטים לח"מ להמשך טיפול.

.6

אין להציב כוורות מוסתרות בתוך פרדס ,בין השורות או מתחת לעצים .מיקום הכוורות חייב
להיות גלוי לעין הטייס בהיותו באוויר .יש לסמן את הכוורות בסימון בולט (פוליגל כתום
על גבי מוט בגובה  5מטר) .הטייסים הונחו להתרחק ככל האפשר מהכוורות ולא לרסס על
הכוורות .לא תתקבל כל טענה לגבי פגיעה בכוורות אשר לא סומנו כאמור או שהוצבו בצורה
מוסתרת מהטייסים.

.7

באזורים בהם יוכרזו תנאי שרב (לפי הגדרת השירות המטראולוגי בערב הריסוס) לא
יבוצעו ריסוסים מהאוויר להדברת זבוב הפירות בהדרים .אם יהיו יותר משני ימי שרב
רצופים ,יבוצעו הריסוסים ביום השלישי בכל מצב .ביום זה תשמר המגבלה כפי שנכתב
בסעיף  .3עם זאת ,תתקיים התייעצות עם מועצת הצמחים ענף ההדרים בדבר קיום הריסוס.

.8

בימים בהם יהיו ערפילים או תנאי ערפל שלא מאפשרים המראה של מטוסים בשעות
הבוקר יופעל "נוהל שרב"  ,דהיינו ,לאחר שני ימי ערפל רצופים יבוצעו ריסוסים ביום
השלישי בכל שעה שתתאפשר.

.9

באזורים בהם קיימים מגבלות טיסה ,אזור נתב"ג ,סביב שדות תעופה צבאיים ,מתקנים
ביטחוניים ואזורים הסגורים לטיסות ריסוס בתקופות מתיחות ביטחונית ,יתבצע הריסוס
בימים ובשעות בהתאם לאישורים שיתקבלו .משדה התעופה הרצליה יתבצעו ריסוסים
משעת אישור ההמראה עד  120ד' על פי תיאום משותף של כל הגורמים.

.10

מועצת הצמחים ענף ההדרים תפעיל שירות טלמסר .רכזי ההדברה מודיעים בערב הקודם
ליום הריסוס (עד השעה  ) 18.00על הישובים בהם יתבצע הריסוס להדברת זבוב הפירות
למחרת היום.

מספר הטלמסר הוא 03-6066142
ההודעה נפרדת ל 3 -אזורים בארץ (צפון – מנחל חדרה צפונה ,מרכז – מבית עובד עד
לנחל חדרה ,דרום – בית עובד דרומה) .לתשומת לב ,ההודעה בטלמסר נמחקת רק כאשר
מוקלטת הודעה חדשה .באם ההודעה החדשה אינה מוקלטת ,תישאר ההודעה הקודמת
(שימו לב לתאריך) בטלמסר.
החלפת שעון חורף/קיץ תתבצע אור ליום  23.3.18בתאריך זה השעה תוזז מ 02.00
לשעה 03.00
טבלת זריחה
תאריך שעה
תאריך שעה
תאריך שעה
6.13 14.4
6.31 30.3
5.53 15.3
6.12 15.4
6.30 31.3
5.52 16.3
6.10 16.4
6.29 1.4
5.51 17.3
6.09 17.4
6.28 2.4
5.50 18.3
6.08 18.4
6.26 3.4
5.48 19.3
6.07 19.4
6.25 4.4
5.44 20.3
6.06 20.4
6.23 5.4
5.43 21.3
6.05 21.4
6.22 6.4
5.41 22.3
6.04 22.4
6.21 7.4
6.40 23.3
6.03 23.4
6.20 8.4
6.39 24.3
6.02 24.4
6.19 9.4
6.38 25.3
6.17 10.4
6.36 26.3
6.16 11.4
6.35 27.3
6.15 12.4
6.37 28.3
6.14 13.4
6.33 29.3
ניתן להיפגש עם רכזי ההדברה ולהצביע בפניהם על המיקום המדוייק של הצבת הכוורות
בתאום טלפוני מוקדם.
טלפון050- 6621002 :
אזור הדרום  -עופר דאלי
טלפון050- 7422760 :
אזור המרכז  -אמיר ברי
טלפון052- 5216688 :
אזור הצפון  -גלעד גפן
חוזר זה הוכן ונעשה בעצה ובסיוע צוות ההדרכה.
שמשון הרלינגר ,סמנכ"ל לייצור ופיקוח

