
D:\הורדות\mate11.7.07.doc                         :רכז גידולי שדה / כותנהלידי  

 

 שדות הכותנהוהתפתחות מצב הנגיעות        
   2007 ילביו 11   דו"ח מטה הדברה, מיום  

 

 

 

 

 אתממשיכות להגדיל  ציקדות .בשדות בודדים ,ברמות לא גבוהותבד"כ  ,כ. עלהשל נוכחות נמשכת  - מוצצים

  .באין מעצור )שיגיע עם התחלת טיפולי הפגסוס נגד כע"ט( אוכלוסיותיהן

 

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

יש לצפות להתחלת ריסוסים במהלך ו בשאר הארץ הרמות סבירות לעונה .בחוף הכרמלבשדות אחדים 

נתחיל את הריסוסים בפגסוס )ובמקבילו: בוננזה( בתקווה שאוכלוסיות המזיק כרגיל,   .השבועיים הקרובים

 .תהיינה כאלה שתאפשרנה מעבר למוספילן לקראת סיום העונה

 

אנו נמצאים במעבר ל"חלון השני"  אריות מהריסוס הקודם.נמשך "טפטוף" בקיעות ובחלק מהשדות גם ש - הליותיס

של מדיניות ההדברה והמשמעות העיקרית היא: מעבר להדברת הליותיס בפירתרואידים. תכשירים אלה 

לזחלים קטנים. תכשירים אלה יעזרו לנו גם לתת  אינם קוטלים זחלים גדולים ולכן יש לכוון את הריסוסים

 הוא נמצא בשטחים."כיסוי" לזחל ורוד במידה ו

 

לנגיעות  מנגיעות בפרחיםבמהירות  יםברועם הופעת הלקטים אנו ע"עונת הרוזטות" מסתיימת.  - ז.ורוד

. חשוב להקפיד ובקיעות )ראו תמונות באתר המועצה(בהלקטים. יש לבדוק את ההלקטים לנוכחות ביצים 

שיאספו בארבע  ס"מ לפחות, 2בקוטר  הלקטים, 100על המדגם להיות בן   לעבוד לפי הספים המומלצים.

את ההלקטים יש לקחת לבדיקה במקום מוצל ולהעזר בזכוכית  , מארבעת רבעי השדה.25קבוצות של 

להקפיד על מההלקטים מהווה סף לריסוס. בנוסף, יש  2%מציאת ביצים/בקיעות ב  :להזכירכם מגדלת.

יש לטפל  .מלכודות מהוות כלי עזר חשובבתקופה הראשונה די קשה למצוא ביצים והתחזוקת המלכודות. 

 לכידות בשני לילות רצופים לפחות. 2-3על 

 :בשלושת החודשים הקרובים תתבסס כל ההדברה על קוטלי חרקים )אח"כ נחזור לדון שוב בנושא העיקרי  

 סניטציה(.

 

 .נמוכותממשיכות להיות האוכלוסיות  - זיפית

 

 .ורמת הנגיעות נשארה נמוכה המחלהשל משמעותית ת התפתחו גם בשבוע החולף לא נצפתה - חלפת

 

 מצב השדות

הצימוח נורמאלי לעונה והשדות נראים יפה בד"כ. האקלפי יסיים מוקדם מהפימה ויש לשים לב להשפעת   

גם בשדות הפימה יש לתת את הדעת כבר עכשיו, ולעשות כל  מצב זה על הדור האחרון של המזיקים.

 י להמנע מהגל האחרון )והגבוה ביותר( של המזיקים.הניתן לקצר את העונה, כד

 

 בברכה,                 

 אגף הייצור וההדברה               

 ,באוכלוסיות כע"ט וציקדותמסוימת השבוע החולף אופיין בעליה גם 

וחדירות בהתחלת מציאת ביצי  בקיעות הליותיס,"טפטוף"  בהמשך

 .חלפת ברמה נמוכהוב ,זחל ורוד

 

 


