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 שדות הכותנהוהתפתחות מצב הנגיעות        
   2006 ביוני 6   מיום, ח מטה הדברה"דו  

 

 

 

 
 .אקריות ופשפש כותנה, ט"כעבוגרי , ציקדות ,עלה. כשל  ,רגילה לעונה, יש נוכחות מעטה - מוצצים

 

  יש .נכנסים לטיפול בהתאםראשונים אוכלוסיות המזיק עולות בכל האיזורים ושדות , מתעצם גל ההטלה - הליותיס
לא "ההטלה או על זחלים קטנים גל ולא לטפל לפני תום לשים לב לנוכחות רבה של אויבים טבעיים 

 ובינתיים -ויהיה צורך לחזור על הטיפול , מים הזחלים שיבקעו בעוד מספר ישכן אז לא יודברו" (נספרים
 ).יפגעו האויבים הטבעיים

הנסיון הרב שנתי . ט"כע התפתחות אוכלוסיות עלמשמעותיות לפגיעה באויבים טבעיים יש השלכות   
ופלים או חלקות לעומת היקשים לא מט(ט "כע' מראה שלאחר ריסוסי תיונקס יש בניה מהירה יותר של אוכ

באויבים הטבעיים עלולה לעלות ) שני ריסוסי תיונקס( פגיעה קשה  ).אורגניות שאינן מטופלות בתיונקס
 .ט בהמשך"נגד כע!) יקר (בריסוס נוסף 

 

 בעונה "חריפים"זה לא מומלץ לטפל בחומרים בשלב . נמשכות לכידות בודדות פה ושם בשדות מבולבלים - ורוד.ז
 אבל לא ניכנס לטיפולים ,מניחים שטיפולי התיונקס נגד הליותיס יעשו אולי משהו גם למזיק זהאנו . זו

 .)שבועייםכצפוי בעוד ( "רוזטות"יחודיים לפני הופעת 
 

 על נגיעות  שדות בודדים טופלו.כ אין נגיעות"בדמרבית השדות נזרעו בזנים פחות רגישים למחלה ו - חלפת
 ".ראשי סיכה"לא לטפל על : שובנו מדגישים  א.מוקדמת אך כרגע נראה שהתקדמות המחלה נעצרה

 

 מצב השדות

 אקלים
של של חודש זה  גבוהה משמעותית מהרב שנתיחודש מאי הסתיים כאשר צבירת יחידות החום לכותנה 

בהתפתחות אחרי חודש מרץ הקר  חודש זה תרם תרומה רבה לכך שבעצם אין לנו איחור. בכל האזורים
 .וחודש אפריל המשוגע

 צמח
זריעות  המים ם ומתן דשן בסיכות או דרךפתיחות מיבותה והתפתחות השדות הואצה במהלך מאי ול

סוף מרץ שהם רוב  ברוב האזורים מזרעי). אקלפי(מוקדמות בבית שאן התחילו לפרוח בתחילת יוני 
שדות אקלפי . 20/6 ל 12/6בין  השדות צפויים להתחיל פריחה תוך שבוע ובגדול מרבית השדות יפרחו

 ניכרת הקדמת מספר ימים לעומת E-זני ה בשדות. בדרך כלל מקדימים בכשבוע שדות פימה מקבילים
 שדות אחרונים נכנסים להשקיית בצל בימים אלו ועד סוף השבוע אחרוני השדות יהיו .P008שדות מהזן 

לפריחה רצוי  בשדות בהם נפרס ציוד מאוחר והם קרובים. לאחר מתן המים וכניסה למשטר השקיה מסודר
 .כניסה למשטר מים שגרתי מיידילשקול מתן מנות בצל גבוהות מהרגיל ו

 עשבים
היכן שנדרש נתן  הטיפול המשולב. טיפולי האנווק והסטייל עד עכשיו עשו בדרך כלל עבודה מצויינת

יש להכנס . נראה כי לאחר מתן המים בטפטוף ישנן הצצות עשבים מעבר לרגיל .תוצאות מצויינות
במידת הצורך  .תן חומרים לבצל ההשקיה דרך המיםאו מ" אש-מי"מיידיים בריסוסים מוגנים ב לטיפולים

טיפולים מאוחרים ניתנו בהצלחה יפה  .ניתן לשקול טיפולים מאוחרים על הראש בידידינו הסטייפל והאנווק
ותפוצתו בשדה לכלים שבידנו ולשיקולי השימוש  יש להתאים את סוג העשב. וללא נזק ניכר לכותנה
 .המאוחר בחומרים אלו

 
 ,בברכה                 
 אגף הייצור וההדברה               

של  האביביגל ההחולף אופין בהתחלת בנית עיקר השבוע 
בהופעות  בהמשך לכידות בודדדות של זחל ורוד ו ,ההליותיס

 ט"בודדות של בוגרי כע
 . חריגותצ"הגהרבית השטחים נראים מפותחים יפה ללא בעיות מ

 


