
מעכשיו תוכלו ליהנות בחצר

מבלי לחשוש מעקיצות
החרקים המזיקים



חרק פולש חרק פולש חרק פולש

מעופפת, מטילה ביצים 
בעצי דקל

מקננת בגינות, משתלות 
ובתוך בתים

מתפתח במקווי מים 
קטנים

מחסלת עצי דקל קנרי, 
ממוטטת דקלי תמר, 
פוגעת בנוף וגורמת 

לנזק כלכלי

עוקצת, פוגעת באיכות 
החיים. מזיק סביבתי  
הפוגע בבריאות בעלי 

חיים 

עוקץ, פוגע באיכות 
החיים, מסכן את 

הבריאות

פתרון לישוב: ניטור 
ובקרה, טיפול בעצי 

הדקל בהתאם להנחיות 
שירות ההדרכה 

והמקצוע )שה"מ( של 
משרד החקלאות   

פתרון לישוב: ניטור 
ומיפוי שטחי הנגיעות. 

פיקוח על הפצת 
הנמלים ועל כניסת 

סחורות נגועות. טיפול 
למיגור נמלי האש עם 
תוצאות ארוכות טווח  

פתרון לישוב: ניטור 
ובקרה, טיפול בבתי 

גידול ליתושים, תכניות 
הסברה, ריסוסים 

להשמדת אוכלוסיות  

פתרון לתושב: ניטור מוקדם לזיהוי ומיגור הבעיה מהשורש

חרקים פולשים פוגעים באיכות החיים, מזיקים לסביבה ומסכנים את הבריאות
שילוב ידע וניסיון בתחום מאפשרים לנו לתת פתרון אחר, פתרון שעובד ולאורך זמן!

ליזום  היא  פולשים  חרקים  עם  להתמודד  ביותר  היעילה  הדרך 
תקיפה חכמה !

חדקונית הדקל האדומה נמלת האש הקטנה יתוש הנמר האסייתי



ניטור מוקדם לזיהוי ומיגור נמלת האש הקטנה
בשנים האחרונות בקצב מהיר מאוד  נמלת האש הקטנה מתפשטת 
בכל הארץ ומועברת בעיקר באמצעות מוצרי גינון שנמכרים במשתלות.

בנמלה.  להדבקות  גבוה  בסיכון  נמצאים  חצר  או  מדשאה  יישוב,  כל 
מוקדם  לניטור  בדיקות  אנו מבצעים  שלנו,  מלבד פתרונות ההדברה 

של נמלי האש.

חשוב לבצע את הבדיקות הללו מדי שנה דווקא במקומות בהם לא 
ידוע על קיום נמלת האש וזאת על מנת לזהות את הבעיה בזמן ולהביא 

לפתרון מוקדם כלל האפשר.

טיפול בזמן מונע מצב של עקיצות ומטרדים.

כללי עשה ואל תעשה למניעת חרקים פולשים בחצר

•  יבש כל כלי או הצטברות מים קטנה כגדולה

•  המנע מלהשקות את הגינה בעודף מים – יתושים אוהבים לחות

•  בצע אחת לשנה בדיקה בחצר לזיהוי מוקדם של נמלת האש הקטנה

•  אל תכניס לחצר ביתך עציצים, עצים או מוצרי גינה אחרים ללא    

   בדיקה מוקדמת לזיהוי נמלת האש הקטנה

•  דאג לעצי הדקל שלך – הזמן הדברה עוד היום, לפני שיהיה מאוחר מדי

•  גיזום דקלים, בעיקר בתקופת הקיץ, הוא מתכון בטוח לבעיות

אצלנו קודם בודקים – אח"כ מדבירים



מי אנחנו

חברת ״מגן סביבתי״ הוקמה מתוך חזון למתן שירות מקיף, אמין ומדויק הכולל 

מומחיות ידע וניסיון לטיפול מלא וכולל בחרקי גן וחצר פולשניים. 

לחברה ניסיון רב בניהול פרויקטים מוניציפאליים גדולים. הליווי והייעוץ ניתנים 

תוך  וסביבה,  טבע  משאבי  וניהול  ביולוגיה  בהדברה,  מומחים  צוות  ידי  על 

התמחות ביתושים, נמלת האש הקטנה ובחדקונית הדקל האדומה.

שילוב הידע והניסיון בתחום מאפשר לנו לתת מענה הכולל ייעוץ, מיפוי, ניטור 

ועד התאמת חומרי ההדברה המדויקים והמותאמים ביותר לבעיה בדגש על 

בטיחות ושרות. הייעוץ המיפוי והניטור ניתן מתוך מחויבות מלאה לתהליכים 

ולתוצאות.

הסביבה:  להגנת  המשרד  רישיון  )מס'  מוסמכים  מדבירים  הצוות  חברי  בין 

1359, 1884( ותברואן )מס' רשיון משרד הבריאות: 1002( עם ניסיון של שנים 

בסקטור הפרטי, הציבורי וצה"ל.

מבחינתנו - איכות העבודה והשירות ללקוח הינן בראש סדר העדיפויות.
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