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מבצעים הדברה ומבטיחים גינון ירוק ושקט
לפעמים ביניכם ובין החלום על גינון שקט ונינוח של הגינה הביתית הקטנה שלכם ,עומד מרחק גדול ,אותו
ממלאים אינסוף מזיקים כמו כנימות ,פטריות ,זבובים ,עש ,תולעים ,יונים ועוד .על מנת ליהנות מהגינה ישנו
צורך בביצוע גינון חכם ,שמשלב הדברה יעילה של מזיקים ,כך תבטיחו לעצמכם גינה נעימה ופרטיות
מפניהם של אורחים לא קרואים.
על חשיבותה של הדברה במהלך גינון
גנן מקצועי יודע להימנע ממה שהגנן החובב מנסה לצאת ממנו ,ולכן כל מי שעושה את צעדיו הראשונים
בעולם של גינון ,חשוב שיבין מהי הדברה יעילה ,ועל אילו בעיות היא מנסה לענות .יתרה מזאת ,כל תהליך
של גינון חייב לקחת בחשבון לא רק השקיה ,דישון ,גזם וציוד איכותיים אלא גם ביצוע הדברה כחלק
אינטגרלי מסדר היום.

אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה ,משאבים וכסף במהלך של גינון ביתי ,מטפחים דשא ,עצים ,פרחים
ותבלינים -לכן חשוב שנדע כיצד להגן על הגינה מהסכנות שאורבות לה מכל כיוון .למעשה ,בעזרת הדברה
נכונה וחכמה ניתן לא רק לחסל באופן מיידי מזיקים שונים מהצמחים ,העצים והפרחים שלנו בגינה ,אלא גם
למנוע הישנות של המצב וחזרה של הטפילים אל הגינה ,וכן למנוע מצב שבו עצם ביצוע הדברה פוגע גם
בצמח עצמו.
הדברה נכונה בדרך אל גינון מוצלח
כיום ישנם סוגי הדברה רבים ומגוונים .ישנה הדברה באמצעים כימיקליים ,ישנה הדברה ירוקה שמנסה
להביא למינימום את הפגיעה בסביבה ,ישנה הדברת יונים וישנה הדברה ביתית פשוטה ,השמיים הם הגבול.
כאשר אתם בוחרים לעצמכם אמצעי הדברה ,חשוב מאוד להיוועץ במומחים או לפחות לבצע תכנון מקדים
וקריאה של חומר בנושא ,על מנת להתאים בצורה הנכונה בין אמצעי הדברה רלוונטי ובין תנאי השטח של
הגינה שלכם ,משום ששימוש בחומרי הדברה לא נכונים לא רק עלול לפגוע בכל העבודה שהשקעתם
במהלך גינון אלא גם לגרום נזק ,במקרה הטוב לגינה שלכם ,ובמקרה הרע יותר לבני הבית ,לבעלי החיים
שלכם ולסביבה.

הדברה נכונה תמיד תכלול את שקלול הנתונים המלא ,שכולל הבנה של תנאי השטח ,האקלים,
הטמפרטורה ,סוג הצמחים שלכם ,הרכב בני הבית שלכם וקיומם של ילדים קטנים או בעלי חיים ,וכן הלאה.
לאחר בחירת סוג הדברה שמתאים לסגנון גינון שלכם ובמידה והחלטתם לבצע הדברה בעצמכם ,חשוב
להצטייד בכיסוי הגנה ובציוד מגן כמו כפפות גומי ,בגדי עבודה נוחים ,משקפי הגנה וכן הלאה ,ולהימנע ככל
האפשר ממגע עם חומרי ההדברה המסוכנים .חשוב במהלך שנים של גינון להקפיד על הדברה תקופתית
בהתאם להוראות ,לבצע פיזור נכון של חומרי ההדברה ,למנוע חשיפה לחומר ,וכך להגן הן על בני הבית והן
על הגינה הפורחת שלכם.
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