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  בענף ההדרים מתקני קטילהשינוי נהלים לשימוש ב 
  

הדברת זבוב ים תיכון בענף ההדרים נעשית על פי תוכנית ההדברה של משרד החקלאות.  
התוכנית מפרטת את האמצעים המותרים להדברת הזבוב (ריסוס ומתקני קטילה) ומסמיכה את 

מועצת הצמחים להוציא לפועל את התוכנית, הן בהפעלה ישירה של מערך  הריסוס והן בבקרה 
 קטילה שנעשית ע"י החקלאים שהוסמכו לכך.  ופיקוח על ההדברה במתקני

בשל ניידות המזיק ויכולתו לעבור בין חלקות ושטחים יש יתרון משמעותי להתארגנות אזורית 
להדברת הזבוב ולכן השימוש במתקני קטילה חייב להתבסס על התארגנות אזורית ולא על  

  שימוש מפוזר של חקלאים בודדים. 
  ם מתבצעת הדברת זבוב באמצעות מתקני קטילה. דונם בה 21,200-בענף ההדרים כ

השימוש במתקני קטילה הוסדר עד היום בנוהל שכלל את פרוטוקול פעולות ההדברה הנדרשות 
  בפרדס ופיקוח הנגיעות ודיווח הממצאים בדו"ח שבועי למועצת הצמחים.  

  
בהן בשנים האחרונות נערכו בדיקות של השירותים להגנת הצומח לגבי הנעשה בחלקות 

  בעיות עיקריות:  3משתמשים במתקנים ונמצאו 
למרות שהמגדלים המשתמשים במתקני קטילה מחויבים להעביר דיווח שבועי למועצה   .1

הכולל ממצאי נגיעות וסניטציה, התקבלו דיווחים על פחות ממחצית השטח (רובם  
המוחלט מהתארגנות של בית אריזה גליל גולן), וכי הדבר חוזר על עצמו מספר שנים.  

ות במסגרת תוכנית ההדברה, לא משמעות הדבר שעל אף ששטחים אלו אמורים להי
 ברור אילו פעולות הדברה נעשות, האם ואיך נעשה פיקוח ומה רמת הנגיעות. 

פעמי ואין אישור מחדש של הנהלים -המעבר לשימוש במתקנים נעשה באופן חד .2
בתחילת כל עונה (עדכון גודל השטח, הפעולות הנדרשות וכו') ולמעשה מרגע 

"טייס אוטומטי" ללא פיקוח או בקרה (ישנם החתימה על המסמך השטח עובר ל
 מקרים של למעלה מעשור מאז נתחם המסמך). 

בניגוד לתכנון המקורי (והמצב בתחילת הדרך) שהשימוש במתקני קטילה יעשה   .3
בפרויקטים אזוריים הכוללים שטח הדרים גדול ורציף שבראשם עומד מנהל שמרכז  

ארגנות גליל גולן) הוא שאין  אותו, המצב כיום בחלק גדול מהשטחים (מלבד הת
 פרויקטים מסודרים. 

  
חשיבות עליונה בשמירה  על פרי נקי  יםענף ההדרים רואהשירותים להגנת הצומח ומכיוון ש

  מנזקי זבוב ולאור ממצאים אלו נדרשו שינויים בנהלים: 
מעבר לאישור שנתי לשימוש במתקנים המתחדש בכל עונה בכפוף  לעמידה בכל  .1

 הדרישות בעונה קודמת.
קנים רק במסגרת פרויקטים אזוריים. תנאי הסף של גודל ורציפות  אישור שימוש במת  .2

  חלקות לפרויקט נקבעו כדי להימנע במידת האפשר מפגיעה בפרויקטים קיימים. 
  

את המסמכים  פרדסנים המעוניינים להשתמש במתקני קטילה בעונה הקרובה מתבקשים להוריד
  המצורפים, לקרוא בעיון, למלא אחר ההוראות המצורפות. 

מידה שיש בעיה או משהו לא ברור בבקשה לא להתעכב ולפנות לרכז ההדברה האזורי או מנהל  ב
  ההדברה: 

  
  0525216688 –מנהל הדברה)  \גלעד גפן (צפון

  0507422760 –אמיר ברי (מרכז) 
  0506621002 -עופר דאלי (דרום) 
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או לא יבצעו את פעולות ההדברה \פרטי פרדסנים שלא יסדירו את השימוש במתקני קטילה ו
הנדרשות יועברו לשירותים להגנת הצומח. חלקות שאינן עומדות בדרישות תוכנית ההדברה 

  ויועברו לטיפול מערכתי בסקסס.
  
  
  

  מנהל הדברה  –גלעד גפן 
  ענף ההדרים

 מועצת הצמחים 
  


