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 ניטור חומרי הדברה 

 באוויר כבסיס להסכמות 
בממשק חקלאות - קהילה

אוריאל�בן�חיים�ראש תחום חקלאות סביבה וקיימות, מרכז המועצות האזוריות
לירון�אמדור מנהלת יחידת המחקר, מכון דש"א, המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

 רונית�ג'וסטו-חנני מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי 
והפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב

גדעון�טופורוב אגף אגרו-אקולוגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תמר�ברמן�טוקסיקולוגית ראשית, משרד הבריאות

 זוהר�כרם מנהל אקדמי מרכז המחקר לנוטריגנומיקה ומזונות פונקצינאליים, 
המכון לביוכימיה, מדעי המזון ותזונת האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים

אלדד�שלם סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר
גיל�פלוטקין יו"ר הוועדה החקלאית, המועצה האזורית עמק חפר

שי�יוסף חברת עגול איכות הסביבה

רקע

שנים האחרונות, בעקבות השינוי הדמוגרפי במגזר ב
הכפרי, ועם הצטמצמות קו המגע בין האוכלוסייה 
לחקלאות, נוצרים מגוון קונפליקטים בין הפעילות 
החקלאית וקהילות סמוכות. מוקד מרכזי לקונפליקט 
הוא שימוש בחומרי הדברה בחקלאות, מאחר שחלקים 
מהאוכלוסייה חוששים מההשפעות הבריאותיות של 

חומרי ההדברה. 

הדברה בשטחים חקלאיים, מעצם טיבה, מחייבת ניהול 
סיכונים, אסדרה קפדנית, ניטור ופיקוח מוגברים. עם 
זאת, מאחר ששיעור משמעותי מהפעילות החקלאית 
גם  ובהם  בישראל מתבצע סמוך לאזורי מגורים, 
ביישובים עירוניים ובאזור המרכז הצפוף, לא ניתן לבטל 
את החקלאות הסמוכה למגורים, ויש למצוא פתרונות 

שיאפשרו קיום של מגורים וחקלאות זה בצד זה.

אחת ההמלצות למיתון הקונפליקטים בין חקלאות וקהילה 
היא להגיע להסכמות מקומיות בדבר ממשק ההדברה. 
במסגרת הסכמות כאלה החקלאי מודיע לשכניו מראש על 
מועדי הריסוס, ומכוון אותם לזמנים שמרבית האוכלוסייה 
אינה במקום. בהיעדר ביצוע בדיקות מתאימות, לא ניתן 
לקבוע אם פעולה על פי הסכמות כאלה אכן משפרת את 

בטיחות סביבת החקלאות. 

המחקר הנוכחי נועד לסייע בקביעת המלצות להסכמות 
מתאימות בין הקהילה לחקלאים. נערכה סקירה בין-
לאומית של המדיניות, החקיקה, התקינה והפתרונות 
המיושמים במדינות מפותחות לשם הסדרה והכוונה של 
השימוש בחומרי הדברה בקו המגע עם מגורים. כמו כן, 
נערך ניטור של חומרי הדברה באוויר בשלושה יישובים 
כפריים בעמק חפר, בשני גידולים מרכזיים: הדרים וגזר.
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 מדיניות, תקנים ופתרונות – בדיקה בין-לאומית

מדיניות האסדרה ברמת המדינה או האזור נבחנה ב-16 
חברות או שותפות בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח 
כלכליים )OECD(. כמו כן, נבחנה המדיניות של האיחוד 
 ,OECD-האירופי. מקורות המידע כוללים דיווחי מדינות ל
אסדרה וחקיקה, מסמכי מדיניות, קווים מנחים וספרות 

מחקרית. נבחנו קרוב ל-50 מקורות.

נמצא כי ברמה הבין-לאומית קיים שיתוף פעולה 
נרחב לעניין ההיבטים המדעיים של חשיפה לחומרי 
הדברה. עם זאת, פיתוח של מדיניות אסדרה משותפת 
בתחום נמצא בראשיתו. בשום מדינה לא נמצא תקן 
ספציפי לחשיפה לחומרי הדברה בנשימה, ורק במדינות 
קליפורניה וטקסס נקבעו ערכי סף לחשיפה לחומרי 
 California( הדברה באוויר, שהם בגדר המלצה בלבד
 Environmental Protection Agency, 2015; Texas

 .)Commission on Environmental Quality, 2016

בחלק מהמדינות שנבחנו, קיימים התייחסות קונקרטית 
ואמצעי אסדרה ספציפיים )הולנד, בריטניה, סלובניה(. 
חלק מהן מצהירות על כוונה לשפר את האסטרטגיה 
הקיימת בעתיד באמצעות הטלת איסור על שימוש 
בחומרי הדברה מסוימים בקרבת אזורי מגורים )צרפת(, 
וחלק מצויות בעיצומו של תהליך בחינה מחדש והגדרה 

של תוכניות להפחתת ערכי רחף )אוסטרליה(. 

את המגבלות המקיפות ביותר בתחום קבע האיחוד 
האירופי בדירקטיבה משנת 2009 העוסקת בפיתוח בר-

קיימא ברמה הכלל-אזורית ובהרמוניזציה של האסדרה 
בתחום. ריסוס חומרי הדברה מן האוויר נאסר, והודגשה 
חשיבותם של מנגנוני שיתוף ציבור, הגדרות ברורות 

.)the precautionary principle( וגישת ההיזהרות

קיימת רמת שונוּת גבוהה בין מדינות ביחס למנגנון 
ולבחירת הנושאים לאסדרה. בחלק מהמדינות האסדרה 
וולונטרית, למשל: המלצה להקמת חיץ סביב אזורי 
חקלאות צמודים ליישובים למניעת סחיפה או רחף 
של תרסיסים )שווייץ(, הנחיה למתן הודעה מוקדמת 
לתושבים )יפן(, הכשרה לחקלאים בנוגע להיבטי ‘ריסוס 
בטוח’, לרבות בקרבת אזורי מגורים )שווייץ(, מדידה 
וולונטרית של רמת חומרי הדברה באוויר )צרפת( 
וולונטרית להפחתת סחיפה או רחף של  ותוכנית 

תרסיסים )ארה”ב(. 

במדינות אחרות יש אסדרה מחייבת: בסלובניה אסורים 
ממשקי ריסוס ספציפיים במרחק של 20 מ׳ מאזורי 
מגורים, גני ילדים, בתי ספר, מגרשי משחקים וספורט 
ומגורים. בהולנד יש הגבלה על בנייתם של בנייני מגורים 
במרחק של 50-10 מ׳ לפחות מאזורים שמשתמשים 
בהם בקביעות בחומרי הדברה. בסלובניה ובנורווגיה 
חובה על החקלאי להודיע לתושבים סמוכים על ריסוס 
)מנגנון זה לא קיים במדינות אחרות שנבדקו, או שישנה 
המלצה וולונטרית(. דרישה להכשרה ספציפית לריסוס 
בקרבת אזורי מגורים קיימת באורח מחייב בנורווגיה, 
בסלובניה, בבריטניה ובהולנד. במדינות אחרות הדרישה 

אינה מחייבת )יפן(.

שיתוף�הציבור�ושקיפות הם גורם מפתח בשינוי 
ממשקי הדברה באזורים חקלאיים, והם כוללים מנגנונים 
של היוועצות ושיתוף הציבור, תהליכי שיח ושיתוף 
פעולה עם בעלי עניין, פרסום והפצה של מידע ובקרה 

על שיקול הדעת של הרשויות.

היוועצות והשתלמויות בשיתוף חקלאים ותושבים 
נהוגות במרבית המדינות שנבחנו, ומוצגות במסמכי 
ה-OECD כבעלות חשיבות מרכזית לפיתוח אסדרה 
איכותית והסכמות בין חקלאים לקהילה. בשווייץ, 
ביפן, בניו-זילנד ובגרמניה מתקיימות השתלמויות 
משותפות בעיקר ביוזמתם של נציגי תושבים וחקלאים, 
ללא מעורבות הרשויות. בהולנד ובבריטניה הרשויות 
מעורבות בקידום מסגרות של הידברות, למשל בשימוש 
בתוכניות פעולה )action plans( הכוללות הנחיות 
של הרשויות לחשיפת מידע לציבור על ידי חקלאים 
וסדנאות משותפות לחקלאים  )הולנד(  ומדבירים 

ולתושבים )בריטניה(. 

תקנים�או�ערכי�סף�לרמות�חומרי�הדברה�באוויר. 
חשוב לעמוד על ההבדלים בין שני סוגים של תקנים: 
)1( תקנים לחשיפה קצרת-מועד )אקוטית(, שהם 
תקנים לחשיפה שיש בה סיכון לפגיעה מיידית; )2( 
תקנים לחשיפה ארוכת טווח )כרונית(, שהם תקנים 
שונים, אף שאינם  חומרים  יום-יומית.  לחשיפה 
גורמים להרעלה אקוטית, עלולים להביא לאורך זמן 

להתפתחות מחלה כרונית. 
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הבחנה נוספת היא בין חשיפה לחומרי הדברה בבליעה 
)למשל שאריות חומרים על גבי פירות וירקות( לבין 
חשיפה בנשימה. התקן הכרוני הנפוץ בשימוש עבור 
 Minimum Residue( MRL חומרי הדברה בבליעה הוא
Limit( – רמות שארית חומרי הדברה בתוצרת חקלאית. 
התקן משתנה ממדינה למדינה ומשמש בסיס לאסדרה 
בשימוש בחומרי הדברה בכל העולם, אך מתייחס 

לחשיפה בבליעה בלבד. 

בחלק ממדינות ארה”ב )קליפורניה, טקסס( ישנן 
הנחיות לערכי סף )screening level( לחשיפה כרונית 
 Reference Exposure( REL בנשימה. למשל, תקן 
Levels( משמש לניטור חשיפה לחומרי הדברה באוויר 
בקליפורניה, אך הוא מקיף רק מעטים מכלל חומרי 

ההדברה המורשים בישראל. 

בטקסס פורסמו ערכי סף לחשיפה נשימתית של חומרי 
הדברה שמטרתם להעריך את הפוטנציאל להשפעות 
 Texas Commission on( שליליות על הבריאות 
Environmental Quality, 2016(. ההנחיות הנלוות 
לתקן זה קובעות כי רמות נמוכות מהתקן אינן מהוות 
סכנה לציבור. לעומת זאת, רמות הגבוהות מהתקן אינן 
נחשבות לאסורות, אלא לכאלה המעלות חשד שמחייב 

זהירות ובדיקה יסודית יותר.

במדינות אחרות ההערכה של רמות חשיפה לחומרי 
הדברה באוויר מוגבלת )אוסטרליה(, או שאינה קיימת 
)קנדה(, או שקיימים ערכי סף עבור חומרי הדברה בקרקע 
אולם לא באוויר )בריטניה, ארה”ב(. בשאר המדינות 

שנבחנו לא נמצאה התייחסות של הרשויות לנושא. 

לסיכום, הממשק בין חומרי הדברה ומגורים הוא 
תחום שאיננו מוסדר במדינות רבות. בחלק מהמדינות 
ישנן המלצות לפעילויות וולונטריות, ללא חקיקה 
מחייבת. ישנה המלצה לקדם הסכמות מקומיות בין 
חקלאים ותושבים סמוכים, הסברה ומתן מידע מצד 
החקלאים לתושבים ובניית הסכמות המבוססות על 

התחשבות הדדית.

יש לציין כי בישראל התקנות לגבי ריסוס בקרבה 
למגורים אוסרות על ריסוס במרחק הקטן מ-50 מ’ 
כאשר מדובר בחומרים הרעילים ביותר. כאשר הרוח 
נושבת לכיוון הבתים נדרש מרחק כפול, וכאשר מדובר 
בחומרים לחיטוי קרקע שמאופיינים בדרגת רעילות 
גבוהה, המרחק הנדרש גדול בהרבה. כלומר, ישראל 
מחמירה יותר מרוב המדינות לגבי החומרים הרעילים 
בחומרים  מהמדינות  מחלק  יותר  ומקלה  ביותר, 

הרעילים פחות.
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 ניטור חומרי הדברה באוויר –
חקר מקרה במועצה האזורית עמק חפר

מדידה של רחף חומרי הדברה כרוכה באתגרים גדולים. 
רוב המידע הקיים בספרות מדבר על מדידה של חומרים 
אלה בקרקע או במים, ולא באוויר. שיטה אחרת היא 
בדיקת שאריות חומרי הדברה על גבי צמחים ועצמים 
בקרבת מקום הריסוס, אך היא אינה מייצגת בצורה 

טובה את רמות נוכחות החומרים באוויר.

המחקרים המועטים המתמקדים בהסעה של חומרים 
באוויר מתבצעים בדרך כלל באחת משתי גישות: איסוף 
אקטיבי של נפחי אוויר ולכידה של חומרי ההדברה; 
איסוף פסיבי של החומרים השוקעים. בארץ בוצעו 
המחקרים העוסקים בניטור חומרי הדברה באוויר 

 .)Zivan et al., 2016( באמצעות דוגמים אקטיביים

לדגימה הפסיבית יש יתרונות בתמחור, בגודל ובנוחיות 
)אין צורך בחיבור לחשמל(. החיסרון של הדוגמים 
הפסיביים טמון במידע החסר לגבי כמות האוויר 
שעוברת דרך הדוגם )Schummer et al., 2012(, מידע 
שקיים כאשר משתמשים בדוגמים אקטיביים. בשל 
מגבלה זו יוצגו התוצאות במחקר במונחי חומר במסנן, 
ולא חומר באוויר. מכיוון שכוונתנו היא מעקב אחרי 
ההתפשטות של חומרים לאורך זמן מרגע הריסוס, 
ולא מדידה של כמות החומר באוויר אל מול תקן, ניתן 
להשתמש בערכים של כמות החומר במסנן ללא תרגום 

לכמות באוויר.

המחקר הנוכחי נערך בעמק חפר שבצפון השרון. שטח 
המועצה האזורית עמק חפר 130,000 דונם, שמתוכם 
כ-90,000 דונם חקלאי מעובד. במועצה מתגוררים 
צפיפות   .)2016 הלמ”ס,  )נתוני  תושבים   41,000
האוכלוסייה היא 321 נפש לקמ”ר, צפיפות גבוהה ביחס 
למרחב כפרי. היישובים הכפריים מפוזרים בשטחים 
החקלאיים. הגידולים החקלאיים העיקריים הם גידולי 

שדה, הדרים ומטעים אחרים. 

מזה מספר שנים קיימת בעמק חפר פעילות רבה 
בנושא ממשק הריסוסים החקלאיים. המועצה האזורית 
מעורבת ותומכת במאמצים למיתון הקונפליקט סביב 
ריסוסים בקרבת מגורים, מסייעת במאמצי ההסברה 

והאכיפה, ואף תמכה כלכלית בפיילוט לניטור של חומרי 
ההדברה באוויר. יוזמות מקומיות למיתון קונפליקטים 
בהקשר של שימוש בחומרי הדברה נערכת גם באופן 
פרטני, על ידי קבוצות תושבים. בקיבוצים ובמושבים 
שונים נבנתה מסגרת של תיאום והידברות בין החקלאים 
והתושבים: החקלאים מודיעים מראש על מועדי 
הריסוסים, והדבר מפורסם באתר האינטרנט של היישוב 

או ברשימת תפוצה.

שיטות וחומרים
הבדיקות במחקר נערכו סמוך לשלושה יישובים: קיבוץ 
מעברות, היישוב הקהילתי בת חפר, והמועצה המקומית 
אליכין, הגובלת במועצה האזורית עמק חפר מצפון. בסך 
הכול נערכו חמישה סבבי בדיקה, ובכל סבב נערכו 3–4 
בדיקות. בכל הבדיקות הוצבו המכשירים במרחק של 

כ-20 מ’ מגבול החלקה החקלאית.

הדגימות נערכו סמוך לשני גידולים מייצגים: גזר 
והדרים. גידולי הגזר כוללים כ-42,000 דונם ברחבי 
הארץ, וזהו גידול במגמת צמיחה חזקה. הגזר הוא גידול 
חורף; הזריעה מתבצעת בתחילת אוגוסט ועונת הגידול 
נמשכת עד ינואר. הגזר נחשב גידול “קשה”, שמושך 
הרבה מזיקים. ישנם ריסוסים בחומרי הדברה שונים 
אחת ל-7–10 ימים, לאורך כל עונת הגידול. עם זאת, 

מינון החומרים נמוך יחסית. 

ענף ההדרים כולל כ-190,000 דונם ברחבי הארץ, 
ונמצא במגמת צמיחה מתונה בחמש השנים האחרונות. 
ריסוסים מבוצעים בעיקר בחודשים יוני–אוקטובר. 
במהלך הקיץ נאלצים לעיתים לרסס בלילה, מכיוון 

שחום גבוה פוגע ביעילות הריסוס. 

במחקר נערך שימוש בדוגמים פסיביים של חברת 
TISCH, מדגם TE-200 Passive Air Sampler. המלכודת 
בנויה בצורת פעמון, שמשכך את אפקט הרוח ומאפשר 
כניסת אוויר בכמות ידועה לחלל הדוגם, וכך ניתן 
לבצע בדיקה כמותית ואיכותית של חומרי ההדברה 
שנספחו למסנן. המלכודות הותקנו בגובה של כ-2 
מ' מעל פני הקרקע )מדמה גובה של אדם( בשטח 
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פתוח שזרימת האוויר בו אינה מופרעת. בסיומה של 
כל תקופת דגימה נאספו המסננים והועברו למעבדה 
GC-MS-לביצוע אנליזות כרומטוגרפיות בשימוש ב 
LC-וב )Gas Chromatography Mass Spectrometry(

 .)Liquid Chromatography Mass Spectrometry( MS

בדיקות המעבדה בוצעו במעבדת מילודע בקריית 
שמונה. בדיקות המעבדה האנליטית כללו מגוון רחב 
של חומרי הדברה ותוצרי פירוק של החומרים, על 
פי החומרים הצפויים באתר, אלה ששימשו לריסוס, 

ואחרים שעשויים להימצא בסביבה.

במסגרת המחקר נערכו חמישה מערכי דגימה. נערכו 
דגימות בגידולים שונים, בעונות שנה שונות, ובשעות 

יום שונות, כמוצג בטבלה.

בפרדס לא נערך ריסוס של חומרי הדברה בחורף )פרט 
לריסוס של חומרי הזנה ומתכות. הם אינם נחשבים 
מסוכנים לאדם, וציוד הניטור שהשתמשנו בו איננו ערוך 
לבדוק אותם(. בשדות הגזר לא נערכים ריסוסים באביב 
ובקיץ המוקדם )עונת הגידול היא אוגוסט–דצמבר(. 
כדי לבחון את דפוסי פיזור רחף חומרי ההדברה לאורך 
השעות שלאחר הריסוס, כלל כל מערך דגימה ארבע 

דגימות1, בפרקי זמן כמפורט להלן:

בדיקה ראשונה שעה לפני הריסוס -	 
בדיקת רקע במשך 60 דקות. מטרת הבדיקה לזהות 
נוכחות חומרי הדברה באוויר, אם ישנם, שאינם 

קשורים לריסוס שמבצע החקלאי.
בדיקה שנייה בעת הריסוס - 	 

דגימה במשך 60 דקות.
בדיקה שלישית 8 שעות לאחר הריסוס - 	 

דגימה במשך 60 דקות.
בדיקה רביעית 24 שעות לאחר הריסוס - 	 

דגימה במשך 60 דקות.

תוצאות
תוצאות הבדיקות מופיעות בטבלה 1. בריסוסים שנערכו 
בשעת בוקר בקיץ נמצאו שאריות חומרים באוויר. 
בשני הגידולים נמצאה עלייה בריכוז חומרי ההדברה 
באוויר כ-8 שעות לאחר ביצוע הריסוס. 24 שעות לאחר 
הריסוס יש ירידה בריכוז החומרים, אך רמתם עדיין 
גבוהה בהשוואה לריכוזם באוויר במועד הריסוס עצמו. 

חשוב להזכיר כי אלה תוצאות במונחים של כמות 
החומר במסנן. בגלל קשיים מתודולוגיים לא ביצענו 
במחקר הנוכחי “תרגום” של ריכוז החומרים במסנן 
לריכוזם באוויר. כמו כן, קשה לדעת מה המשמעות 
הבריאותית של ריכוזי החומרים הללו עבור תושבים 
סמוכים, בהיעדר תקנים הנוגעים לנוכחות חומרי הדברה 

באוויר.

נוסף על כך, מכיוון שהבדיקה איננה רציפה בזמן, 
אין אפשרות לדעת מה קורה בין מועדי הבדיקה, כך 
שלא ניתן לקבוע מתי מתרחש שיא הרחף ומתי כמות 
חומרי ההדברה באוויר מתחילה לרדת. כמו כן, לא ניתן 
לקבוע אם העלייה שנמצאה בכמות חומרי ההדברה 
אחר הצהריים קשורה לזמן שחלף ממועד הריסוס, או 

לשעה ביום שהפירוק הפוטוכימי מתרחש בה.

בבדיקת בוקר בחורף, בבדיקת אחר הצהריים בקיץ 
)ריסוס שהתחיל בשעה 16:00( ובבדיקת לילה בקיץ 
)ריסוס שהתחיל בשעה 21:00( לא נמצאו שאריות של 
חומרי ההדברה שרוססו. בבדיקת החורף נמצאו במסנן 
שאריות של חומר הדברה שלא רוסס על ידי החקלאי.

1 | בשתי הדגימות הראשונות, ב-17.8.16 וב-31.8.16, לא נערכה דגימת רקע לפני הריסוס.
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 המלצות למיתון הקונפליקט 
בין חומרי הדברה חקלאיים וקהילות סמוכות

במחקר הנוכחי בדקנו חמישה תכשירי הדברה )מתוך 
כ-1,000 תכשירים מורשים בישראל(. נמצאה התנהגות 
מגוונת של החומרים באוויר. מכיוון שקשה לערוך מחקר 
על כל מגוון התכשירים הקיים, מומלץ לעת עתה לקדם 

את הפתרונות הבאים:

להפחית את כמות חומרי ההדברה בשימוש חקלאי 	 
ולהשתמש בחומרי הדברה ברעילות נמוכה. יש 
לעשות זאת באמצעות חיזוק וקידום של ממשקי 
הדברה משולבת, באמצעות מחקר למציאת פתרונות 
מתאימים שאינם כרוכים בשימוש בחומרי הדברה, 
קידום טכנולוגיה לניטור מרחבי, הדרכה מתאימה 
לחקלאים, פיקוח על מזיקים, וקידום מיזמים אזוריים 
המסייעים לחקלאים ללמוד על פתרונות ולתאם 

פעילויות להגנת צומח ברמה האזורית. 

אם יש אפשרות לבחור בין תכשירי הדברה שונים, 	 
מומלץ להתייחס למידת הנדיפות של התכשיר 
במערך השיקולים בבחירת תכשירי הדברה לשימוש 

סמוך לאזורי מגורים.

לנוכח ממצאי המחקר וסקירת המצב המשפטי 	 
בעולם, מומלץ לבחון את כלל האפשרויות לגבי 
האסדרה הנדרשת במקרה של ריסוס ליד מגורים, 
ואת המאזן הנדרש אל מול עידוד הסכמים וולונטריים 

בין חקלאים ותושבים. 

למזער את הקונפליקט בשלב תכנון המגורים: תכנון 	 
אזורי חיץ בין שטחים חקלאיים לבין אזורי מגורים 
ומוסדות ציבור, כגון בתי ספר וגני ילדים. מומלץ 
שהבנייה תהיה צמודת דופן באופן שקו המגע בין 
החקלאות לשימושים האחרים יהיה הקצר ביותר 
האפשרי. אפשר להיעזר באזורי החיץ שיוגדרו בהם 
שימושי קרקע שאינם מושכים נוכחות אנושית רבה 

ולזמן ארוך )לדוגמה: דרך או טיילת, שהיא מקום 
שאנשים אינם שוהים בו זמן ממושך(. מומלצים 
העמדה נכונה של מבנים כך שלא ייווצרו ביניהם 
“מנהרות רוח” המושכות רחף חומרי הדברה, ותכנון 
רצועות צמחייה של עצים ושיחים צפופים בין שטחים 
חקלאיים לבין מבני המגורים, כך שישמשו משוכות 
הקולטות את רחף חומרי ההדברה לפני המעבר 
לכיוון המגורים. בשלב זה לא נעשה מספיק מחקר 
כדי להמליץ על מאפייניה המרחביים של רצועת 

צמחייה זו, ומומלץ להמשיך לחקור כיוון זה. 

חקלאים 	  קהילות  בין  לחיבור  ממשקים  לקדם 
ותושבים: העברת מידע מצד חקלאים לתושבים 
באמצעות ערבי דיון לקראת עונת הגידול, מידע 
באתרי אינטרנט יישוביים, יידוע על כוונה לריסוס 
ביום הריסוס ועוד. מועצות אזוריות יכולות ליצור דף 
 )Frequently Asked Ques tions( ”שאלות ותשובות“
על נושאי ריסוסים בשטחי המועצה האזורית ולשלב 
אותו באתר האינטרנט של המועצה. כמו כן, כדאי 
להפיק דף לחקלאי שייתן בידיו כלים מה לענות 

לשאלות של שכנים בדבר ריסוסים.

המלצות למחקרי המשך: יש צורך במחקרי המשך 	 
על חומרים נוספים ועל מכלול החומרים המשמשים 
בהכנת תכשירי ההדברה. במחקר הנוכחי נבדקו 
רק החומרים הפעילים, כלומר החומרים היעילים 
בהדברת המזיק, אך תכשירי הדברה כוללים חומרים 
נוספים, שחלק מהם עלולים לפגוע בבריאות הציבור. 
מומלץ לבחון באופן שיטתי חומרים בעלי מאפיינים 
שונים כגון נדיפות, רעילות ופירוק )במנגנונים שונים(, 
וכן לבחון טכנולוגיות יישום שונות, אלה הנהוגות כיום 

וכאלה שצפויות להיות “טכנולוגיות העתיד”.
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טבלה 1 | ריכוז נתוני הדגימות ותוצאות

ריכוז�חומר�במסנן

עונת�תאריך
שנה

שעת�
הריסוס

חומר�סוג�גידולמיקום
שרוסס

בשעת�
הריסוס

�8שעות�
לאחר�
הריסוס

�24שעות�
לאחר�
הריסוס

6383,8881,542פנדלגזראליכיןבוקרקיץ17/8/2016

מעברותבוקרקיץ31/8/2016
הדרים 

7,47914,2539,014מובנטוואפרסמון

לא נמצאלא נמצאלא נמצאבליסגזראליכיןבוקרחורף12/12/2016

קיץ18/6/2017
אחר 

ביומקטיןהדרים בת חפרהצהריים
לא נמצאלא נמצאלא נמצא

לא נמצאלא נמצאלא נמצאבקטיןהדריםמעברותלילהקיץ19/6/2017
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