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מגליל  ., בשדות בודדיםבצבריםברמות לא גבוהות, לעיתים בד"כ  ,כ. עלהשל  מועטהנוכחות נמשכת  - מוצצים

דווח על שני מוקדים בהם התפתחה אוכלוסיית כנימות גבוהה המייצרת כמויות טל דבש מערבי ומהדרום 

באין מעצור )שיגיע עם התחלת טיפולי הפגסוס נגד  אוכלוסיותיהן אתממשיכות להגדיל  ציקדותניכרות. 

בית באיזור  .ומודבר היטב עם טלסטאר פשפש כותנה עדיין נוכח בשדות בד"כ ברמות לא גבוהות .כע"ט(

 .המודברים בריסוסי התיונקס יש גם נוכחות רכנפים שאן

 

, בעיקר בנוכחות בוגרי המזיק והתחלת התיישבות זחלים ביותר שדותבולטת בשבוע החולף נצפתה עליה  - כע"ט

 יש לצפות להתחלת ריסוסים ראשונים במהלך השבועיים הקרובים.. בגליל המערבי ובחוף הכרמל

 

. עם זאת נמשך "טפטוף" בקיעות ובחלק מהשדות גם השבוע נכרה ירידה בולטת בעוצמות הנגיעות במזיק - הליותיס

שאריות מהריסוס הקודם. למרות שהרוב המוחלט של תוצאות הריסוסים טובות, אנו משתדלים לקחת 

ונראה שדעיכת המזיק  ,היכן שהם נדרשים ,יקת עמידות. בינתיים ניתנים ריסוסי ניקויחלק מהשאריות לבד

 לחודש יולי.  גולשת

 

אך התפוצה  בד"כ אחוזי הנגיעות בפרחים נמוכים .ביותר ויותר שדות, במרבית האיזורים, מוצאים רוזטות - ז.ורוד

שוב את אנו מזכירים  .עדיין בהיקפים מצומצמים(ניתנים במידת הצורך ). טיפולים בפירתרואידים נרחבת

ולקטוף מתוכם את אלה  ברציפותטריים  פרחים 100לספור יש לעבור קטעים בשדה,  :נוהל הספירה

יש  הפרחים 100 מאו יותר  %10הנראים כרוזטות. רק אם בבדיקת הרוזטות מסתבר שנמצאו זחלים ב 

 .של שבוע ביניהם , בהפרשלתת שני טיפולים עוקבים בפירתרואידים

לנגיעות בהלקטים. יש להתחיל לבדוק  מנגיעות בפרחיםעם הופעת הלקטים אנו צפויים לעבור במהירות   

ולהקפיד על תחזוקת המלכודות. ובקיעות )ראו תמונות באתר המועצה( את ההלקטים לנוכחות ביצים 

לכידות בשני  2-3יש לטפל על  .בתקופה הראשונה די קשה למצוא ביצים והמלכודות מהוות כלי עזר חשוב

בשלושת החודשים הקרובים תתבסס כל ההדברה על קוטלי חרקים )אח"כ נחזור  לילות רצופים לפחות.

 סניטציה(. -לדון שוב בנושא העיקרי 

 

 .האוכלוסיות נמוכות בינתיים - זיפית

 

 המחלה.של התפתחות  איןבשלב זה  - חלפת

 

  מצב השדות

תחילים לראות הלקטים  גדולים. האקלפי מקדים את הפימה בכשבועיים ויש השטחים נראים טוב ומ  

 חשיבות לשמירה על כל הלקט )ז. ורוד, השקיה(. בחלק מהחלקות נעשה שימוש בפיקס.

 

 בברכה,                 

 אגף הייצור וההדברה               

 בהמשך ,השבוע החולף אופיין בעליה באוכלוסיות כע"ט וציקדות

בהתרחבות תפוצת הרוזטות  בקיעות ושאריות הליותיס,"טפטוף" 

 .חלפת ברמה נמוכהוב ,בכל הארץ

 

 


