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08/06/2021
למגדלים ,מדריכים ופקחים,
הליותיס -רואים נגיעות בביצים וזחלים בגדלים שונים .החלקות נכנסות לטיפולים.
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכותנה:
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יש להתייחס לקבוצות הכימיות השונות בבחירת החומרים להדברה .יש לעשות רוטציה בין הקבוצות
השונות על מנת למנוע את החשיפה של דור מסוים לאותה קבוצה פעמיים ,ובכך לדחות התפתחות עמידות.
חשוב לציין שתכשירי ההדברה להליותיס הינם קוטלי זחלים .הזחלים מפסיקים את אכילתם ,אך התמותה
מתרחשת לאחר  24-72שעות לאחר ספיגת החומר .לכן ,אם נכנסים לשטח בסמוך לריסוס יתכן וימצאו זחלים
חיים ,אך אלו לא גורמים נזקים.
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הלקטית ורודה -בשנים האחרונות מרכיב הבלבול הפך להוצאה כבדה עבור המגדלים .ההמלצה שלנו היא
ליישם את הבלבול פעמיים .יישום הבלבול השני מומלץ עם התחלת פרח למטר (הצמחים נוחים לתליית
החוטים והכיסוי יהיה במשך רוב עונת הגידול).
את החוטים יש לתלות על גבי הגבעול המרכזי ולא על ענף צדדי ,כדי למנוע את נפילת החוט.
ליווי של העובדים בשטח חיוני ליישום מדויק יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול.
בנוסף ,מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיית עשי המזיק באמצעות מלכודות בשטח .לכידה של עשים במלכודות
מהווה רק אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח .כמו גם ,לשים לב לנוכחות זחלים בפרחים ("רוזטות").

כנימות עלה -כאשר ההשקיה סדירה ,ניתן להגמיע קונפידור ודומיו במידת הצורך ,יש להקפיד על היישום
בשליש השני של ההשקיה.

לכל התייעצות ניתן לפנות אל מדריכי ההדברה.

בברכה,
מיכל אקסלרוד

