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25.7.18
לפקחי המזיקים ולמגדלים שלום.
ההלקטית הורודה הופיעה בשבועיים-שלשה האחרונים בכל אזורי הארץ .עד השבוע האחרון נצפו
בעיקר לכידות ,זחלים בהלקטים וחורי גיחה .בשבוע האחרון מוצאים עוד ועוד הלקטים עם ביצים.
להזכירכם ,ההנחיות להתמודדות עם ההלקטית הורודה ,כפי שהן מופיעות בחוברת הנהלים לגידול
כותנה הן כדלקמן:
ניטור רוזטות :ספירה של  100פרחים בארבעה רבעים של השדה פעמיים בשבוע

שיטת
הניטור

ניטור הלקטים :אחת לשבוע -איסוף או בדיקה בשטח של  25הלקטים מארבעה רבעים של
השדה .חיפוש ביצים על ההלקטים ,חיתוך ההלקטים וחיפוש בקיעות וזחלים.
מלכודות משמשות רק לאינדיקציה לנוכחות המזיק ולא לניטור
רוזטות :מציאה של  5%רוזטות (משלב של פרח למטר)

סף
פעולה

הלקטים :מציאה של ביצים או בקיעות על  2%מההלקטים( .גם אם מוצאים ביצים/בקיעות
ברמת סף לריסוס מומלץ לגמור דגימה אחת של  25הלקטים כדי לחשב את רמת המזיק
בשדה).

המצאות ביצים על ההלקטים או בקיעות בתוכם הם השלב הקרוב ביותר לנוכחות הבוגרים בשטח,
נגדם אנו מכוונים ,בעיקר ,את הריסוסים.
אם מוצאים זחלים בהלקטים אין טעם לרסס כי הריסוס לא יפגע בהם ,ויכול להיות שהבוגרים כבר לא
נמצאים בשטח.
לכידה של עשים במלכודות מעידה על נוכחות המזיק ,אבל נמצא במחקרים שאין קשר בין לכידות
הזכרים במלכודות לבין ההטלה ,וגם אנחנו הראנו את זה בעבודות שלנו .לכן ,אם מוצאים זכרים
במלכודות רצוי להמתין עם ריסוס עד שתמצאנה ביצים על ההלקטים.
עלינו לזכור כי ,בשלב זה ,התכשירים היעילים והמותרים לריסוס נגד ההלקטית הורודה הם
פירתרואידים ולאנט .אנחנו ממתינים לרישוי מחדש של תכשירי כלורפיריפוס (דורסן ודומיו) .ריבוי
ריסוסים ללא צורך יעודד את התפתחות העמידות ,שכבר החלה ,נגד תכשירים אלו.
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יש פקחים שממליצים לרסס את הריסוס הראשון בלאנט+טלסטאר ,כדי לצמצם את האוכלוסייה
ההתחלתית בשטח ,ויש שמתחילים עם טלסטאר בלבד ,ומשאירים את הצרוף לאוכלוסייה ברמה גבוהה
יותר.
הנושא לא נבדק ,לכן נשמח לקבל נתונים מהשטח על משך הזמן שהחזיק כל ריסוס.
הנגיעות בהלקטית הורודה היא במוקדים .לרוב היא מתחילה באזורים שקרובים לשדה מאולח משנה
קודמת ,או ליד מקורות אילוח ,כגון חבילות קש ,וכדומה ,ומשם היא מתפשטת הלאה .מומלץ להתייעץ
עם מדריכי ההדברה לגבי ריסוסים על מוקדים ולא על כל השדה.
אל לנו לשכוח שהריסוסים הם רק שלב אחד בהתמודדות עם ההלקטית הורודה ,וכדאי כבר להערך
להמשך.
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