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המזיק

מזיקים עיקריים
נוכחות בשדה

סוף אפר -ßספטß

הלקטית ורודה
©זחל ורוד®
Pectinophora
gossypiella

כנימת
עש הטבק
Bemisia
tabaci

הליותיס
©תנשמית האביב®
Heliothis
(Helioverpa
)armigera

זיפית הכותנה
Earias
insulana

מראה המזיק

נזק

פגיעה
בהלקטים

יוני  -ספטß

מאי  -יוני
©לעיתים
ברמה נמוכה
עד סוף
העונה®

מאי
יולי -ספטß

פגיעה בהטמעה ע¢י
מציצת מוהל התאיםÆ
הפרשת טל-דבש
שמביאה להתפתחות
פייחת ולכלוך הכותנה
וØאו להדבקהÆ

פגיעה בכפתורים
והפלתם
פגיעה בהלקטים

פיצול הצמח
פגיעה בהלקטים

מראה הנזק

∂π

אפר -ßספטß

כנימת עלה
הדלועים
Aphis gossypii

פרודנית השדות
Spodoptera
littoralis

מזיקים משניים

מאי  -ספטß

מאי  -יולי

אוג - ßספטß

ציקדה ירוקה
Empoasca
lybica

©צהובה®

אקריות קורים
Tetranychus
cinnabarinus

©אדומה®

Tetranychus
urticae

עיוות של קודקוד הצמיחה
©בתחילת העונה®
נינוס צמחים ©בפימה®
הפרשת טל-דבש שמביאה
להתפתחות פייחת וללכלוך
הכותנה וØאו להדבקה

אכילה של העלווה
פגיעה בהלקטים

האדמה של העלים
ופגיעה בהטמעה

פיצול הצמח
פגיעה בהלקטים

המזיק

אגרוטיס
השורשים

Agrotis
segetum

תריפס הטבק

מזיקים משניים
מראה המזיק

נזק
קיצוץ של
נבטים בגובה
פני הקרקע

נוכחות בשדה

אפר - ßמאי

Thrips
tabaci

אפר - ßמאי

פגיעה
באמיר הצימוח
הגורמת לפיצול
הצמח

פשפש הכותנה

מציצה של זרעים
והחמה של הכותן
בתוך ההלקט

מציצה של
כפתורים והפלתם

מציצה של זרעים
והחמה של הכותן
בתוך ההלקט

מציצה של
כפתורים והפלתם
אפר - ßמאי

Oxycarenus
hyalinipennis

רכנף חיוור
מאי  -יולי

Creontiades
pallidus

∞7

מראה הנזק

לפיגמה

Spodoptera
Exigua

פלוסיה

Crysodeixis
)(Plusia
chalcytes

אפר - ßמאי

יולי  -אוקטß

כרסום של העלווה

כרסום של העלווה

Feale

Male

Phenacoccus solenopsis

מזיק חדש בכותנה ≠ כנימה קמחית מנוקדת ≠ Phenacoccus solenopsis

עדיין לא נמצאו תכשירי הדברה יעילים בכותנה Æמומלץ לעקור את הצמחים הנגועים ולשרוף אותםÆ

מין קמחיות חדש בישראל¨ נמצא לראשונה בבקעת הירדן ביולי  ¨≤∞±±על עשבייה בחממה של עירית Æמוצאה של
קמחית זו הוא ביבשת אמריקה Æהיא נפוצה¨ כיום¨ גם באזורים אחרים כמו מרכז אפריקה¨ סין¨ תת היבשת ההודית¨ אירן
ומצרים Æנזק כבד נגרם ע¢י קמחית זו לכותנה בהודו ובפקיסטן Æגם באוסטרליה היו התקפות חמורות של המזיק בÆ≤∞±∞-
הכנימה התפשטה במהירות בארץ דרומה וצפונה¨ על צמחי נוי וגידולים חקלאיים והגיעה ב ≤∞±≥-עד אזור פתח תקווהÆ
הכנימה התגלתה לראשונה בשדה כותנה באזור רבדים בשנת ≤ Æ≤∞±ב ≤∞±≥-התגלתה הכנימה בכתמים בחמישה
שדות באותו אזורÆ
הנקבה חסרת כנפיים¨ צורתה אובלית ואורכה  ≥-¥מ¢מ Æהגוף מכוסה בגדילי שעווה לבנים Æעל הצד העליון של החזה
והבטן יש ≥ נקודות חשופות מכל צד¨ שיוצרות מעין קווים מקבילים כהיםÆ
הזכרים חסרי גפי פה¨ בעלי זוג אחד של כנפיים ולהם שני זוגות גדילים של שעווה שיוצאים מקצה הבטן Æכושר הרבייה
של הנקבות גבוה¨ והיא מסוגלת להטיל מאות ביציםÆ
הכנימות נפוצות באמצעות עשבייה¨ רוח¨ מים¨ בע¢ח¨ מיכון Æהן גם מסוגלות לזחול למרחקים קצרים Æהן מוצצות את כל
חלקי הצמח עד כדי התמוטטותÆ

7±

החרק

רחפן מצרי
Ischiodon
aegyptius

Scymnus
levaillanti

סקימנוס שעיר

Stethorus
gilvifrons

מושית האקריות

עינפז ירוק
Chrysoperla
Carnea

מושיות
Coccinella sp.

≤7

מראה החרק

חרקים מועילים
נוכחות בשדה
אפר - ßיולי
©שיא
באפריל  -מאי®

מאי  -אוקטß

כל העונה

פעילות
טורפים
כנימות עלה

טורף את כל
המזיקים¨ כולל דרגות
צעירות של זחלים

כמעט
כל העונה

אפר - ßמאי

טורפים
אקריות
טורף
בעיקר
כנימות עלה
הרימה
מוצצת
תוכן גוף
של כנימות

מראה הפעילות

אפידן הכותנה
Lysiphlebus
confusus

אנקרסית הפס
Encarsia
lutea

אוריוס

ממאי עד
סוף העונה

בעיקר
במאי  -יוני

בעיקר
במאי  -יוני

בעיקר ביוני

בעיקר
באוגוסט

בעיקר ביולי

Bracon sp.

ברקון

Hyposoter sp.

צרעתן
הפרפראים

Orius sp.

טורפים
של כל
המזיקים
טפיל פנימי
של זחלי
פרפראים
טפיל חיצוני
של זחלי
פרפראים

טפיל של כנימת
עלה הדלועים
טפיל זחלים
של כנימת
עש הטבק
טפיל זחלים
של כנימת
עש הטבק

משוטן נאה
Eretmocerus
mundus
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