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 גם רמת הציקדות ירדה לעומת השבוע שעבר.כנימות עלה. מאוד אקריות ומעט    - מוצצים

 

יד משקים שמתכוונים ליישם קונפידור חייבים להקפ מתחילים לראות בוגרים בשדות והתחלת התבססות. - כע"ט

מומלץ להשאיר, לפחות שישייה אחת ללא החומר, כדי לבחון את הצורך ביישום על מגבלות הרישוי. 

 המוקדם של התכשיר!

 

בעוצמה רבה. נמשכות הטלות מסיביות, שמתבטאות בחלק מהאזורים  המזיק הופיע השנה ברוב האזורים - הליותיס

, לקראת אמצע יולידיניות הדברה נעבר, לפי מברמה גבוהה של זחלים עד כדי צורך בריסוס שלישי. 

המלצנו להוריד את הסף לריסוס  "נהלים לגידול כותנה"להדברת המזיק. בחוברת  לריסוס בפירתרואידים

לזחל אחד למטר שבועיים מפריחה. הנימוק להורדת הסף היה התחלה של פיתוח עמידות לתיונקס. 

ברוב המקרים, וכיוון שהצמחים מלאים בכפתורים השנה אנו רואים שתוצאות ההדברה עם תיונקס טובות, 

סף לריסוס של מציאת שני זחלים גדולים את הסף ולהשאר עם  לא לשנותשלא כולם יחנטו, אנו ממליצים 

מהטבלה "מזיקים וחלפת, סיפי פעולה, תכשירים ומינונים בחוברת "נהלים לגידול  מ"מ למטר שורה. 3-מ

ותיס ניתן להבין שאנו ממליצים לרסס בכל שלב של המזיק בתכשיר (, במידע לגבי ההלי62כותנה" )עמ' 

אחר. זו טעות. בגלל עלות הריסוס הגבוהה לדונם עדיף להשתמש בתכשירים אוונט וספרטה רק במקרה 

 של כשלון בהדברה עם תיונקס.

 

מומלץ לטפל פעמיים, בהפרש של שבוע אם מגיעים לסף, במספר שדות, בעיקר בדרום, מוצאים רוזטות.  - ז.ורוד

שלושה צריך -בשדות שבהם יש הלקטים בני שבועיים מהפרחים. 5%-מציאה של זחלים חיים ב –שהוא 

להתחיל בבדיקת ההלקטים לנוכחות ביצים/בקיעות וזחלים. רצוי לאסוף רוזטות ולשים אותן בקופסא כדי 

 מועד ההתחלה של הדור השני בשדה.ון זה יכול לעזור בקביעת לעקוב אחרי מועד גיחת הבוגרים. נת

   

  זחלים בודדים. - זיפית

 

 לא נצפתה נגיעות במחלה.כמעט ש - חלפת

 

הצפוניים של הארץ, הביאה לאחור של שבוע עד  בעיקר בחלקים צבירה נמוכה של ימי מעלה,  - מצב השדות

 עשרה ימים בפריחה.

ס"מ ליום ולהעלות את כמויות המים בהתאם לגובה  1.5-2-קצב צימוח גבוה של כיש לשמור על                

 הצמחים ולמועד הפריחה.

 בברכה,                                                                                         

 ניב ואריאלהגורן  עופר                                                                                         

 


