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דרישות אלה מבוססות על תקני היסוד של  ,IFOAMועל תקן מעודכן של הארגון לחקלאות אורגנית בישראל.
הדרישות המופיעות בסעיפים  1-14יועברו לבדיקת "אגריאור" כחלק מתהליך האישור של מגדל
הדבורים ויתויקו במקביל ע"י המגדל עצמו.
העברת החומר לגוף המפקח תהווה תנאי לאישור מגדל דבורים.
יתר הנתונים יתויקו אצל מגדל הדבורים וייבדקו בביקורי הפיקוח.
 .1פרטי מגדל דבורים הכוללים :שם ,כתובת ,טלפון ,פקס ,דואר אלקטרוני.
 .2האם המשק אורגני בלבד או מעורב .גידול דבורים אורגניות במשק מעורב דורש אישור חריג.
 .3כמות הכוורות האורגניות והלא אורגניות במשק.
 .4תאר את שיטות האכלה של הדבורים לאורך תקופות השנה.
 .5תאר את נקודות הרעייה .צרף מפת אזורי הרעייה וסימון שכנויות אזור הרעייה.
 .6תאר את נוהל העברת כוורות.
 .7תאר את שיטת הסימון של הכוורות האורגניות.
 .8תאר את בעיות הבריאות של הדבורים.
 .9מה שיטת הטיפול בבעיות בריאות וטפילים?
 .10כמה רדיות מתוכננות במשך השנה?
 .11תאר את נהלי הרדייה :הכנת מערך הרדייה ,סימון המערך במהלך העבודה ,סימון אריזה סופית.
 .12מהן שיטות הטיפול בחלות ובכוורות לאחר רדייה :ניקיון ,חיטוי ,אחסון.
 .13תאר את הנהלים להכנת כוורות חדשות.
 .14האם מתבצעים תהליכי הקרנה ו/או הנדסה גנטית בשלב כלשהו של תהליך הגידול/הייצור/השיווק?
 .15המכוורת תתעד נתוני רדייה ,אריזה ושיווק.
 .16המכוורת תתעד נתוני רכישה של תרופות ותכשירים לטיפול בכוורות ובחלות.
 .17המכוורת תתעד נתוני העברת כוורות (נדידה בין שטחי מרעה).
 .18מגדל הדבורים יחזיק ברשותו תקן אורגני מעודכן.
 .19המגדל יתעד חריגות ותלונות הנוגעות למוצרים האורגנים במהלך השנה ותיעוד הטיפולים בהם .התיעוד יוצג
למפקח בעת המבדק.
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 .20המגדל יתעד את נתוני השיווק .התיעוד יהיה מפורט ביחס לכל משלוח תוצרת מהמשק ,יאפשר עקיבות למקור
התוצרת ,ויפרט לפחות :תאריך משלוח ,סוג תוצרת ,כמות למשלוח ,יעד המשלוח ,ומקור התוצרת (תאריך רדייה
וסוג הדבש).
 .21כל המסמכים המוגדרים כדרושים להימצא בתיק האורגני ישמרו לתקופה של  5שנים לפחות במצב בו יהיו
נגישים וזמינים לביקורת ופיקוח.
הנחיות נוספות ממגדל דבורים המבקש לפעול על פי התקנות של האיחוד האירופי ( )EUבעניין גידול
דבורים:
 .1כל הכללים החלים על עיסוק בבעלי חיים יחולו גם על גידול דבורים.
 .2הכוורות ימוקמו באזורים שיבטיחו מקורות צוף ופולן המבוססים בעיקר על יבולים מגידול אורגני
או חקלאות בר או יערות שאינם מנוהלים באופן אורגני או יבולים המטופלים בשיטות הממזערות
את ההשפעה הסביבתית בלבד.
❖ עמידה בדרישות אלה הנה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המגדל ל"אגריאור" לצורך אישורו כמגדל אורגני.

בברכה
ד"ר יצחק (צחי) סקלסקי

