
 המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd. 

 ’ISRAEL 3 Netivot St. P.O.Box: 384, Herzlia B  4610302  ,  הרצליה ב'384ת.ד:  ,3 רח' נתיבות

 Tel: 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010 09-9604030: קווי(,פקס-)רב 09-9604000: 'טל

 

17.2.21 

 למגדלים, מדריכים ופקחים שלום,

 

העונה, בעקבות השינויים שהיו במועצה, . הדרכת ההדברהעונת הכותנה מתקרבת ואנחנו נערכים לעונת 

 . ימי ההדרכה יקבעו אל מול הפקחים, וכמובן שאנחנו זמינים לכל שאלהמתניה ואני נעמוד לרשותכם. 

  משרד הבריאות.אנחנו זמינים עבורכם בהתאם להנחיות 

 

ם צבירה מהירה מאוד של ימי בנוסף, בחישוב של צבירת ימי המעלה להלקטית ורודה, העונה אנחנו רואי

מעלה להתחלת הגיחות של ההלקטית הורודה. אם ימשכו הימים החמים אנו צפויים לראות הקדמה של 

 "גיחות התאבדות". הרבה ל העשים והגיחות האביביות ש

 לגבי המשך צבירת ימי המעלה לקראת הזריעות. המועצה אפשר להתעדכן באתר

 

 בכל האזורים: שעברה לעומת השנה מהירההשנה צבירת ימי המעלה 

 
 2020-אחוז מ 2020 2021

 333 39 131 אפק

 257 37 96 יזרעאל

 317 39 125 גן שומרון

 313 42 131 המעפיל

 321 42 134 רבדים

שדה יואב 
   68 109 )קרית גת(

קבוצת 
 275 46 127 יבנה

 183 67 123 גברעם

 

 .ימי מעלה 270התחלת הגיחות הינה לאחר צבירה של 

 

 בברכה,

 מיכל אקסלרוד   

 המועצת הכותנת אנטומולוגי
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טמפרטורת הסביבה משפיעה על ההתפתחות של אורגניזמים אשר אינם מווסתים את החום הפנימי, כמו 

צמחים ומזיקיהם. כמות החום הנדרשת על ידי אורגניזם להשלמת ההתפתחות ידועה כזמן פיזיולוגי, אשר 

מבוטא בד"כ ביחידות הנקראות ימי מעלה. ימי מעלה מכמתים את הסביבה התרמית של אותם 

ורגניזמים ומשמשים במעקב אחר התפתחותם הפנולוגית. לכל אורגניזם ישנו טווח טמפרטורות אשר א

מתאים להתפתחות. הסף התחתון הינו הטמפ' המינימאלית שבה ההתפתחות נעצרת ואילו הסף העליון 

הול הוא הטמפ' שמעליה ההתפתחות נעצרת, או קצב ההתפתחות יורד. השימוש בימי מעלה עשוי לעזור בני

מערכות חקלאיות שונות בכך שהוא מאפשר לחזות את מועד התרחשותם של אירועים ביולוגיים 

מוצג מהלך צבירת ימי המעלה באזורים שונים בארץ. צבירת ימי המעלה  בגרף המצורף ם.משמעותיי

 .צמ" 30מ"צ ועליון  12.8בינואר על פי סף התפתחות תחתון  1-בעבור ההלקטית הורודה נעשית מה

 

נתונים אלו נועדו לעזור ולחשב את אחוז גיחות ההתאבדות הצפוי של ההלקטית הורודה ולהסיק את רמת 

על מנת להסיק את רמת החשיפה יש להיעזר בחוברת הנהלים לגידול כותנה  .זור למזיקשל כל אהחשיפה 

 .29-28, ע"מ 2015-2014

 

 

131, אפק

96, יזרעאל

125, גן שומרון

131, המעפיל
134, רבדים

109, שדה יואב

127, קבוצת יבנה

123, גברעם
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