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 כל הנכתב לעיל אינו אלא בגדר המלצות בלבד וביצוע כל פעולה על סמך המלצות אילו על אחריותו הבלעדית של המבצע.   
 
 

23.07.20 

 2020עונת   שיא הפריחה,  -  מצב השדות

 כותנה, שה"מ ממ"ר, עופר גורן 
 מנהל מכון המיון, מועצת הכותנהמתניה צונץ, 

 מיכל אקסלרוד, אנטומולוגית ראשית, מועצת הכותנה 

 

  10-12מאוחרים )גשמים מלווה ב ,שני ברצף(ה) למדיהחלה לאחר חורף גשום  זריעת הכותנהעונת  כללי:

כתוצאה של מזג האויר הקריר, שנמשכו עד אמצע מאי.  שנתי,-לרב יחסבבטמפרטורות קרירות ולאפריל( 

לסוף עד נמשכה לא החלה מוקדם ואף הכנת השדות לזריעה, עונת הזריעה ל ם קשיםרטיבות הקרקע ותנאי

במצב הפנולוגי של צמחי הכותנה  בין השדות  שונות רבה , אפריל ולעיתים גם לתחילת מאי. משמעות הדבר

 תו אזור גידול.באובין שדות  כמו גם באזורי הגידול השונים

במרבית במצב טוב    מצויים   כיום  שדות הכותנה  ,שנערכה בין מדריכי הגידול  ,עכשווית  פי סקירהלמצב הגידול:  

קיימת מגמה של ירידת קצב הצימוח לקראת כאשר  ,מילוי הלקטיםופריחה, חנטה שלבי לאחר , וזאת השדות

שונות בגיל הפנולוגי של הצמחים   קיימת  ,כאמור  .מהפרחים בהתא  " עלייתו" סופי  ה  םהתייצבות הצמחים לגובה

 ישנם שדות כותנה מאחרים יחסית  הצפוני של הארץ ו בעיקר בחלק ואף בתוך אזורי גידול. בין אזורי גידול

 גדולים.ההלקטים הצבירת תקופת עדיין מצויים בתחילת ש

כע"ט כנימות עלה, ריסוסים כנגד . כבר כמעט מאחורינו  אם כי היא כת בהליוטיסמתמשנגיעות ה תהי הגה"צ:

המקרופומינה מחלת  זחל ורוד. שלוזחלים ם נמצאו ביציבמעט שדות טובות. הדברה נותנים תוצאות  וציקדות

 . צפוןובצמחים בודדים ב בימים אלו בכמה מוקדים בשדות בדרום לבוא לידי ביטויהחלה 

ך מששל חסר תקדים  עימי שרב קיצוני. זהו אירו 7-8של מאי חווינו רצף של  הבעשרת השניי אירוע חריג:

מעלות צלסיוס ובלחות נמוכה.  40בטמפרטורות מעל במרבית אזורי הגידול בארץ,  ,לווהר שא הזמן השרב

מהשטח . יש עדויות תםונביט תםשדות הכותנה בהתאם למועד זריעחלק מהיו כפתורי פריחה ב בתקופת זו

מהרגיל )ראה צילום(. בהמשך העונה אף נצפו הלקטים מעוותים וקטנים כשעל פגיעה בחנטה של כפתורים 

אין לפי שעה עדויות   ,אנו מדגישיםאנו נדרשים לעקוב אחר אפשרות של פגיעה ביבול כתוצאה של תופעה זו. 

בכל הנוגע להכוונת הגידול בהמשך העונה:   ולכן,  ,בארץהשונים  אזורי הגידול  בהשדות    במרביתעל תופעה זו  

נוהלי הגידול  ל בהתאםהמקובלות  וההשקיה הנחיות הגידוליש להתייחס לכל שדה בנפרד ולנהוג על פי 

  .התייעצות עם מדריך הגידול ולאחר המקובלים,בהתאם למדדי הגידול  בחוברת, הכתובים

 

 )צילום: מיכל אקסלרוד(.קטנים ומעוותים  : הלקטים1תמונה 

 המשך עונת גידול טובה ושמירה על בריאות כולם !! 

   


