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 למגדלים, מדריכים ופקחים,

 עונת הכותנה בפתחה ואנחנו נערכים להתמודדות עם המזיקים.

לאור הניסיון של השנים האחרונות יש להיות ערניים לרמות האוכלוסייה של המזיק, וכמו כן,    –  כנימות עלה

 גם לרמות האוכלוסייה של האויבים הטבעיים שנמצאים בשטח. 

, שכן,  ולא באופן פרופילקטי  ניטור ופיקוח רציף ומסודר ההמלצה של מועצת הכותנה הינה יישום תכשירים לפי  

, ולכן חומר ההדברה לא נשאר לאורך זמן על היר מאוד במיוחד בימים חמים אלוקצב הצימוח של הצמחים מ

 גבי הצמחים.  

 בכל התלבטות יש ליצור קשר עם מדריכי ההדברה.

 החומרים המורשים לטיפול הם:  

ברמות נגיעות גבוהות מומלץ לשלב עם שטח בריכוז    – גרם לדונם( ודומיו )שימו לב למינון(    15טיפיקי ) •

0.1%  . 

 סמ"ק לדונם(.   30מוספילן ודומיו )במינון  •

 סמ"ק לדונם(. 20פלאש )במינון  •

 

 

בחלק מהאזורים מתקרבים לצבירת ימי המעלה להתחלת גיחות של הלקטית ורודה )אפשר   –  הלקטית ורודה

המועצה(.   באתר  מעודכן  גרף  משבועיים  למצוא  יאוחר  לא  בשטח  הבלבול  ליישום  לדאוג  הופעת   לפנייש 

של   בשלב  בשטח  הבלבול  יישום  כלומר,  הזריעה.  למועדי  בהתאם  הראשונים  עלים הכפתורים  ארבעה 

 .אמיתיים
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  4מטר זה מזה, או כל חמש שורות במרחק    5חוטים לדונם יש ליישם כל ארבע שורות במרחק    50כדי להציב  

 , לדוגמא:מטר זה מזה

 

 ליווי של העובדים בשטח חיוני ליישום מדויק יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול. 

 

עשי המזיק באמצעות   אוכלוסיית  לעקוב אחר  מומלץ  לכידה של עשים במלכודות   מלכודותבנוסף,  בשטח. 

 מהווה רק אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח.

 

 למדריכי ההדברה.לכל התייעצות בנושא ניתן לפנות 

 

 חג פסח שמח,   

 מיכל אקסלרוד   

 אנטומולוגית של מועצת הכותנה

 

 


