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61/61/61
כ"ד/כסלו/תשע"ה
לכבוד
תושבי כפר שמריהו

הנדון :שת"פ בנושא סניטציה
שלום רב,
לאחרונה התגלה באזורכם זבוב פירות הסגר התוקף את כל סוגי הפירות ,וגורם לריקבונם.
הזבוב מהווה מזיק צמחי קשה ועלול לתקוף מגוון רחב ביותר של עצי פרי.
הזבוב אינו מהווה סכנה לבני האדם ולבריאותם.
אנו פונים אליכם בבקשה לשיתוף פעולה במאמץ להכחיד מזיק זה.
לשם כך אתם מתבקשים לאסוף בחצר ביתכם את כל הפירות הן מהעצים והן מהקרקע לשקיות
אטומות ,ולרכזם בצמוד לפחי האשפה ולא בתוכם .יש לאסוף את כל הפירות ,כולל פרי בוסר,
למעט אגוזים (פקאן ,שקד וכו') ,תמרים וזיתים.
איסוף הפרי ימנע התפתחות הדרגות הצעירות ,ובכך יתרום לעצירת התפשטות המזיק.
ניתן לשמור את הפירות הקטופים במקרר לשימושכם אך אין להוציאם מאזור הגידול.
איסוף הפירות ילווה בטיפולים כנגד הזבובים הבוגרים ,כגון הצבת בקבוקים ללכידת המזיק (ללא
חומרי הדברה) .טיפולים משלימים בחומרים המאושרים לשימוש בגידולים אורגניים יבוצעו על
ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ובאחריותם.
בתודה על שיתוף הפעולה,
נדב עזרא ,עמי הברמן
מערך ניטור וטיפול במזיקי הסגר ,משרד החקלאות
העתקים :משה וייס ,מנהל השירותים להגנת הצומח ,משרד החקלאות.
פרטי התקשרות:
דר' ליאת גדרון
נייד505-0261806 :
טל'50-0071061 :
מיילliatg@moag.gov.il :
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15 December 2014.
To
Residents of Kfar Shmaryahu
Re: Cooperation on plant sanitation
Greetings
Recently a fruit fly of quarantine importance that attacks fruits of all species, and
causes rot thereof, has been detected in your area. This fly is an important
agricultural pest and is likely to attack a large diversity of fruit trees. The fly is not a
danger to humans and has no health significance.
We seek your help and cooperation in eradicating this pest.
To this aim we kindly ask you to collect all the fruit from your gardens, from the
ground and from the trees, put them in closed plastic bags and place them next to your
garbage bins (not in them). All fruit should be collected, including non-ripe fruit,
exceptions being made to nuts (pecan, almond etc.), dates and olives.
The collecting and removal of the fruit will prevent early stages of the fruit fly (fly
larvae) from developing within the fruit and thus will aid in preventing further spread
of the pest. Fruit ready to eat can be kept in a fridge until its consumption but should
not be removed outside the residence.
The collection of fruit will be accompanied by management against the adult flies
such as the placement of, pesticide free, trap bottles. Additional steps, such as the use
of sprays allowed for use in organic crop production, will be performed and will be
under the responsibility of the Plant Protection and Inspection Services of the
Ministry of Agriculture and Rural Development.
Thank you for your cooperation
Mr. Nadav Ezra and Mr. Ami Haberman
Quarantine Pest Surveillance and Treatment Unit, Ministry of Agriculture
cc.

Mr. Moshe Weiss, Director Plant Protection and Inspection Services

For further enquiries:
Dr. Liat Gidron
Mobile: 0506-241764
Office: 03-9681541
Email: liatg@moag.gov.il
2

