
ניטור והדברה  –נמלת האש הקטנה 

2020אוקטובר -השתלמות מדבירים

המשרד להגנת הסביבהאגף מזיקים והדברה 



ניטור נמלת האש הקטנה

איסוף דגימות
תמר יגר: מקור

:ניטור

,  תכונות, ביולוגיה-הכרות עם נמלת האש הקטנה ,מקצועיות•

..מחזור חיים וכדומה, עונתיות, העדפות

..סבלנות, יסודיות, שיטתיות•



ניטור נמלת האש הקטנה

גריד-ארגון השטח •

חמאת בוטנים/ במבה -פיזור פיתיונות •

(רלוונטיות לנמלת האש הקטנה-נקודות ניטור )•

מומלץ-אופציונאלי -ניטור ויזואלי •

בדיקת נקודות הניטור לאחר כשעה•

להמשך טיפול-רישום וסימון •



(  מ"מ1-1.5)קטנות מאוד הנמלים : ניטור ויזואלי
לאטהולכות , (חום-אדום-כתום)בצבע אדמדם אחיד 

צנרת•
אבני שפה/ שבילים / משטחים •
אבנים/ מתחת עציצים •
מקומות מוצלים•
?ומה בחורף-עונתיות ושעות פעילות •

: מקור
שרון טל

ניטור נמלת האש הקטנה



:ניטור בעזרת פיתיונות
עץ שעליהם מרוחה  מקלוני •

שיפודים עם / בוטנים חמאת 
יש לתקוע את המקלות  -במבה 

באזורים המועדפים על נמלת  
,  לחכות כשעה, האש הקטנה

לבדוק נוכחות נמלים על הפיתיון

ניטור נמלת האש הקטנה

: מקור
גל זגרון ושרון טל



ניטור נמלת האש הקטנה

:בבית/שתילים במשתלה, גינות, חצרות, בתים-דגשים ועוד , ניטור

סימון  , ארגון והבנת השטח–עיקרון הניטור זהה לכל המקומות •
בדיקת ממצאי  , פיזור פיתיונות וניטור ויזואלי, מתחמי ניטור/ גריד 

..תכנית טיפול, הניטור
מפגע בתוך הבית מעיד על נגיעות גבוהה בחצר•
לבדוק נגיעות שתילים במשתלה לפני רכישה–חשוב ומומלץ •
בעזרת לנטר, לבודד בחצר–חשוב ומומלץ , שתילים לאחר קנייה•

במבה או חמאת בוטנים
מחלקת גינון  / ע "לערב את אגף שפ–שטחים ציבוריים ברשויות •

?מקור הפצה פוטנציאלי, קבלת מידע מהשטח, בפעולות



:דגשים-הדברה 
,  הלקוחותהצלחת פעולות ההדברה תלויה בשיתוף פעולה עם •

ועד הישוב/ הרשות המקומית 
לא יפתור את  , במוקד אחד ללא התייחסות לכל הסביבהטיפול •

!טיפול מערכתי-הבעיה 
קןרק פגיעה במלכות יכולה להביא להכחדת •
במלכותי הפועלות לקן ופוגע "חומר שנלקח ע–פיתיון •
בעלי פעילות שיורית על משטחים כנגד  תכשירי הדברה ריסוס •

את הפועלותחרקים זוחלים קוטל 
בתוויתלפי ההוראות הכתובות בתכשיר רק להשתמש יש •
"בום וגמרנו"לא •

הדברת נמלת האש הקטנה



:שיטות יישום 
קטניםשטחים , על עצים, בתוך בתים–נקודתיפיזור •
:שטחים גדולים, מרחבי–( broadcast) נרחבפיזור •

רשות הטבע והגנים: מקורקיבוץ בית זרע: מקורקיבוץ בית זרע: מקור

(מסוק)פיזור מוטס  (מפזרת)פיזור ידני (טרקטור)פיזור מכאני 

הדברת נמלת האש הקטנה



:הנחיות הדברה

:מומלץ להכין תכנית מקיפה לניטור והדברת השטח המיועד לטיפול

יש להשתמש בתכשירי הדברה הרשומים במשרד להגנת הסביבה  •
נמלת האש הקטנההמיועדים להדברת , בלבד

על פי הוראות התווית( תכשיר ההדברה)יש להשתמש בפיתיונות •

יש לבצע ניטור חוזר והדברה לפי הצורך בהתאם לממצאי הניטור •
הנמלהבהן פעילה בשעות לבצע את ההדברה יש 

ולהעדיף פיזור בצל  מוגבהים במקומות הפיתיונות גם לפזר את יש •
יבשיםובמקומות 

הדברת נמלת האש הקטנה



הקטנהבו נמצאה נמלת האש בשטח בכל מקום חשוב להדביר •
מעבר  ' מ50לכסות את כל השטח הנגוע בתוספת של להקפיד •
מומלץ  גבוהים ולכן מתקשה לסחוב חומר גרגרי למקומות הנמלה •

(  עצים)ל 'גם בגלעשות שימוש 
ומספר טיפולים בעזרת הפיתיונות לא הצליחו להדביר  במידה •

הדברה בריסוס של לבצע השלמת ניתן , באופן מוחלט את הנמלה
(מדביר מוסמך בלבד)תכשיר נוזלי כנגד נמלים

נוזלי  תכשיר הדברה משולבת של פיתיונות וריסוס חשוב לא לבצע •
פגיעה בפועלות ובאפקטיביות הפיתיונות–מקטע באותו 

!חובת המדביר לוודא את הצלחת פעולת ההדברה•

הדברת נמלת האש הקטנה



תרשים זרימה–ניטור והדברה 

+  ארגון השטח 

תכנית ניטור

-ניטור 

ויזואלי/ פיתיונות 

-טיפול 

פיזור פיתיון גרגירי 

(ל לפי הצורך'ג)+ 

ניטור חוזר

-טיפול 

פיזור פיתיון גרגירי 
בהתאם לממצאי  

הניטור

ניטור חוזר

-טיפול 

ניתן לשלב ריסוס 
בקוטל מגע להשלמת 

פעולת ההדברה 

חובת המדביר -ניטור 
לוודא הצלחת פעולת  

ההדברה
המשך פעולות בהתאם  

...לממצאים



!תודה


