
 

    
 

 
 

 שדות הכותנהוהתפתחות מצב הנגיעות              

 2009 ספטמברב 16 דו"ח מטה הדברה, מיום   

  

 

 

. במספר מקרים שולב הריסוסים היו נגד זחל ורוד משטחי המדגם. 15%-כהשבוע רוססו                  

 תכשיר נגד פרודניה.

              

 מעט מאוד כנימות עלה.  - מוצצים

 

 רמה נמוכה מאוד של בוגרים וזחלים. - כע"ט

 

  .כמעט שלא מוצאים זחלים - הליותיס

 

אם מוצאים ביצים  לשילוך הראשוןפירתרואיד בשדות נגועים כדאי להוסיף העלייה בנגיעות.  נמשכת - ז.ורוד

מקובל לסיים את פיקוח המזיקים אחרי השילוך הראשון. בשלב זה עדיין יש הלקטים  .או לכידות

ירוקים בשדה, המהווים גורם משיכה לזחל הורוד. לכן, רצוי להמשיך את הפיקוח בשדות נגועים, 

 .על פי הניטור לשקול טיפול נוסף בסייפרמטרין עם השילוך השניו

 

  .בגדלים שונים, בעיקר בשדות שלא רוססו נגד זחל ורודמוצאים זחלים  - זיפית

 

 חלק משדות הפימה גם. שדות ראשונים כבר נקטפים. שדות האקלפי כבר שולכו.     -מצב השדות 

 בתקווה ליבולים גבוהים.                                                  

 

 -ההנחיות הבאות נועדו להפחית את שאריות הכותנה בשדות, באזורי הערמות, בצידי הדרכים, במנפטות 

לתרדמה ותהווה מקור להתפתחות אוכלוסיות  הכל כדי להקטין את האוכלוסייה של המזיק אשר תכנס

 המזיק בעונה הבאה.
 

 קטיף עם פחת מינימלי. -בשדה, בתקופת הקטיף

 קטיף שני בשדות בהם התפתחה אוכלוסיה גבוהה של זחל ורוד                          

 איסוף הכותנה שנופלת ליד המהדקים.                          

 עקירה וקיצוץ של הכותנה עד דק.     -בשדה לאחר הקטיף 

 סילוק שאריות הכותנה מפני השדה בדרכים שונות, כגון: איסוף לאומנים                                   

 חריש יעיל!. –ומעל לכל יצירת חבילות, הכנסת בקר,  ואלים(ו)                                    

 



 

           למנוע אל המובר, כדי ערמה מיד לאחר הרמת הכותנהשאריות איסוף     -תנהבאזור ערמות הכו

 השאריות ע"י המובר בהעמסה הבאה.  של והידוקדריסה                                        

 שריפת שאריות הכותן מיד לאחר פינוי הערימות.                 

 ת של כותנה מאזורים בעייתיים להגעה, כך שתמנע הוצאת הוצאה מוקדמ                                   

 ערמות משטחים בוציים.                                    

 למנוע פיזור של כותנהכדי כיסוי החלק האחורי של הערמות על המובר,               -בהובלה  

 השדה אל המנפטה.בצידי הדרכים בזמן ההובלה מ                                    

 קוי של כל שאריות הכותנה מאזור המנפטה לאחר עונת הניפוט.ני       -במנפטה  

 יש לעקור את כל הצמחים שנותרו בשוליים, ליד ברזים וכו'.     - ביעור צמחי ספיח 

                                                                                                    

 לזחל הורוד הזדמנויות לחרוף! ולא להשאיר על סניטציה חובההשנה, יותר מתמיד,                       

 

 

 שנה טובה בברכה                                                                                                  

           

       אגף הייצור וההדברה -יובל ואריאלה                                                                    

 ממ"ר כותנה -עפר גורן                                                                      

 

  

 


