
2020-21עונת –הדברת זבוב 



:שטח מטופל כנגד הזבוב

דונם123,885

:אמצעים להדברת הזבוב

דונם83,285–ריסוס 

דונם22,060–מתקנים 

SIT–18,540דונם



עונות אחרונות9–לכידות ארציות 



מול עונות קיצון–לכידות ארציות 



מזג האוויר

נובמבר גשום במיוחד–תחילת עונה טובה •

חורף חם מהממוצע•

חורף שהתאפיין במיעוט ימי גשם  •

גל חום ועצירת  –מאמצע דצמבר עד אמצע ינואר •

גשמים חריגה

מחצית ראשונה של פברואר חמה במיוחד  •

אפריל חם, אפריל יבשים-מרץ•



בהשוואה לממוצע רב שנתי( צ"מ)טמפרטורה –חורף חם 





ריסוס לעומת עונה קודמת



ריסוסי חורף חריגים



מחירים טובים בייצוא•

קטיף מהיר•

סיום עונה מוקדם יחסית•

2020אביב 



ריסוס לעומת עונות אחרונות



תקלות ובעיות

עונה מאתגרת מבחינת זבוב•

אוכלוסיית זבוב גבוהה יחסית תוך כדי הקטיף•

פליסותשל ( משטחים23)מספר גבוה יחסית •

.ת"זפיכולן –זבוב בבתי אריזה 

.  ללא תפיסות זבוב ביצוא•





צוות-אתגרים נוספים 

שבועות5-נטר מושבת ל•

שבועות3-רכז מושבת חלקית ל•



זבוב האפרסק

לא היו מקרים של נגיעות זבוב אפרסק העונה  •

(מקרים7בעונה הקודמת היו )



פ של "שת–בהדרים א"זפהדברת 

הגנת הצומח ומועצת הצמחים

ניטור זכרים פעם בשבועיים של השירותים להגנת  •

הצומח

מטר 200איסוף כל חלקות ההדרים ברדיוס של •

זבובים9<מלכידה 

העברת החלקות לריסוס למערך הדברת הזבוב  •

של מועצת הצמחים

מערכתי או עצמאי–ריסוס החלקות •

דיווח להגנת הצומח•



ת"זפימול א"זפ–דינמיקה עונתית 



a

e

b

d

f

c
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-לא כל המלכודות מתנהגות דומה 

פרדסיה



-לא כל המלכודות מתנהגות דומה 

פרדסיה



א"זפ

העונה הנוכחית עברה טוב למרות חורף חם ויבש•

עושה עבודה טובהשהסקססנראה •

בסתיו מתחילה לרדת כחודש לפני  א"זפאוכלוסיית •

ובאביב מתחילה להתאושש אחריהזפית

סיכון מוגבר לזנים מקדימים•

סיכון מופחת לזנים מאוחרים•



שינויים בתוכנית ההדברה

תוכנית ההדברה היא המסמך בו המדינה מסמיכה  •

בכל ת"זפיאת מועצת הצמחים לבצע הדברת 

פיזור חומרי הדברה בשטח פרטי–שטח ההדרים 

הגנת הצומח יוזמים הרחבת  א"זפעקב כניסת •

תוכנית ההדברה למיני זבובים נוספים וגידולים  

(.מטעים)נוספים 

משרדית-נמצא כרגע בוועדה בין•

ידרוש הגדלת משאבים משמעותית•



נוהל דבורים

שמטרתו להגן על הדבורים  המלתיוןנוהל מתקופת •

בפרדסים בתקופת הפריחה

הגבלת ריסוס אווירי לשעתיים מזריחה•

בסקססחוסר רלוונטיות בשימוש •

מהלך משותף יחד עם הגנת הצומח לשינוי התווית  •

וביטול ההגבלות  



רחפנים-שינויים באמצעי ריסוס 

השטח שרוסס בעבר במסוק חולק במכרז בין  •

,  אלומות)רחפניםחברות 2-ו( כימניר)מסוק 

(אלטה

חיסכון כספי משמעותי•

הפחתת סיכון להפסקת  –הגדלת מספר הספקים •

השירות

הפחתת סיכון לתקלות  -הגדלת מספר כלי הטיס •

משביתות



שינויים באמצעי ריסוס



צמצום מגבלת ריסוס אווירי  -רחפנים

בקרבת ישובים
ממבנים מאוכלסים' מ50-כיום מוגבל ל•

עם מטוסיםמלתיוןתקנות שנקבעו לריסוס •

ב"בוץ  וכיו, כיסוח, גיזום–ריסוס קרקעי לא פשוט •

בישובים מעלה את הצורך בפתרון  א"זפנוכחות •

אווירי מדויק  

הישובים אך  בקירבתנותנים פתרון טוב הרחפנים•

נתונים לאותה מגבלת מרחק כמו של מטוסים



צמצום מגבלת ריסוס אווירי  -רחפנים

בקרבת ישובים
התאמת המגבלה על מרחק  –פתרון מסתמן •

.מטר20-לברחפניםסקססריסוס אווירי של 

פומיות  , נפח ריסוס זעיר, רעילות חומר נמוכה•

כמעט  , טיסה איטית מדויקת בגובה נמוך, מיוחדות

.  ללא רחף

יש שיתוף פעולה טוב עם הגנת הצומח בעניין•

נמצא בתהליך•



מערכת תומכת החלטה

רסס

3411חלקה 



קבלת החלטות ריסוס–מצב נוכחי 

דונם30,000-כל רכז אחראי על כ•

רכז מקבל החלטות ריסוס על מאות חלקות כל יום•

בחלק גדול מהחלקות ההחלטה קלה יחסית אך •

עדיין הן צורכות זמן ותשומת לב

עבודה תחת לחץ•

טבעית לריסוס יתרהטייה•



מערכת תומכת החלטה -פתרון 

מדבאר יפית כהן וחברת "דפ עם "שת•

סינון החוצה של המקרים הברורים ומיקוד העבודה  •

במקרים הדורשים התייחסות

גורמי סיכון ומתן המלצת 6השפעה של שיקלול•

ריסוס עבור כל חלקה  

תצוגה גיאוגרפית של ההמלצות על מערכת המיפוי•



לא לרסס

לא

כן
כן

לא
כן

?צעירה

לא

SCFAחישוב ציונים 

מומלץ

לא לרסס

מומלץ

לרסס
לרסס

1-30 31-50 50-70 71-99

מודל קבלת החלטות ריסוס

זבובים' מס

מגמת לכידות בזמן

מגמת לכידות במרחב

זן

בשלות הפרי

טמפרטורה

?יבשה

?קטופה

?זן רגיש

לא

כן

פרמטרים  

איכותיים

פרמטרים  

כמותיים

תוצאה  

כמותית

המלצה  

לביצוע



מערכת תומכת החלטה

ראשונה של המערכת נכתבהגירסה•

על  ( ינואר-נובמבר)סידרת בדיקות במהלך העונה •

(דונם3000-כ)אזור מוגדר 

הרבה תקלות•

מקצה תיקונים•

זזים לאט–במדבאא "בעיות כ•

נוכל  ( ויותר סביר שבנובמבר)בשאיפה שבקיץ •

החדשההגירסהלבדוק את 



מערכת תומכת החלטה

?איך זה נראה בפועל•



טענות ומענות, שאלות



חופש נעים


