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 שדות הכותנהוהתפתחות מצב הנגיעות         
   2007 אוגוסטב 15  דו"ח מטה הדברה, מיום               

 

 

 

 

 

 

 ., בעיקר של ציקדותעדיין יש נוכחות אך, בעיית כנימות העלה והציקדות הפחיתו אתיפולים בפגסוס טה - מוצצים
 

תוצאות ההדברה בשדות בהם רוסס פגסוס/בוננזה היו,  השבוע נכנסו שדות נוספים לטיפול נגד המזיק. - כע"ט

  (.5-7עלים  על ומעלה( 2)דרגה מסודרת ספירת זחלים בצע יש ל תזכורת: בדרך כלל, טובות. 

לפי "מדיניות ההדברה" אנו עוברים לריסוס במוספילן נגד כע"ט, וזאת כדי לא לחשוף דור נוסף של               

, ולהאיץ בכך פיתוח עמידות נגד התכשיר. עזרו לנו לשמור על /בוננזהלפגסוס הכנימה

 , כדי שנוכל להשתמש בו, בהצלחה, גם בשנים הבאות./פגסוסהפגסוס
 

 פירתרואידים.ב יש להשתמשבמקומות בהם הוא ממשיך לטפטף  .בודדים שדותב רקנוכח  מזיק זה - יסהליות

 

 יש נגיעות במזיק בגליל העליון. בשאר השדות רמתו נמוכה. - פרודניה
 

נראה שהריסוסים עוצרים את הנגיעות  ברוב המקריםממשיך להוביל את מהלכי ההדברה גם השבוע.  - ז.ורוד

-2%-כשעורי הנגיעות בהלקטים  ,לאחר מספר שבועות של נוכחות רבה של המזיק בשדות בהצלחה, שכן

יש לבדוק את ההלקטים : ניטור המזיקאנו חוזרים שוב על נוהל  , עדיין.בעמק ישנם שדות שלא טופלו .3%

 יש לשים דגש על חיפוש מתחת לחפים ובחריצים .ובקיעות )ראו תמונות באתר המועצה(לנוכחות ביצים 

, 25שיאספו בארבע קבוצות של  ס"מ לפחות, 2בקוטר  הלקטים, 100על המדגם להיות בן   .שבין הקשוות

חשוב . את ההלקטים יש לקחת לבדיקה במקום מוצל ולהעזר בזכוכית מגדלת מארבעת רבעי השדה.

מחשש לשחיקתם  -פירתרואידים לכל ריסוס אחר סתם ולא להוסיף  להקפיד לעבוד לפי הספים המומלצים

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

 לכידות בשני לילות רצופים לפחות. 2-3יש לטפל על  .מהוות כלי עזר חשובהתחזוקת המלכודות 
  

 .נמוכותממשיכות להיות האוכלוסיות  - זיפית
 

 .נמוכהבסה"כ נשארה  , והיאברמת הנגיעות בחלפת יאין שינו - חלפת
 

 

 מצב השדות

 

 שנתי, ללא חריגות מיוחדות.-עד כה דומות הטמפרטורות בחודש אוגוסט לממוצע הרב    - אקלים

 

 . בשדות10-15%-ימים מפרח(, והגיעה ל 55-60במזרעים מוקדמים של מרץ החלה פתיחת הלקטים )    - פימה

  מומלץנמצאות מנות המים בירידה מתונה. בשדות בהם קצב פתיחת ההלקטים מהיר תקדמים המ 

 הקדמה של סגירת המים וקיצור העונה, כדי לא ליצור צמרות חדשות והלקטים מיותרים שלאעל  להחליט 

 יגיעו לקטיף, אך ישמשו מקום להטלה של זחל ורוד.  

 

 

 

    הזחל הורוד וכנימת עש הטבק את מהלכי  הובילו גם השבוע     

לריסוס  לפי "מדיניות ההדברה", אנו עוברים. ההדברה  

 במוספילן נגד כנימת עש הטבק
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 ה בצורה משמעותית. הלקטים פתוחים ראשונים נצפו כבר לפני כשבועייםשדות רבים מקדימים את הפימ     - אקלפי

 10 -פתיחה, וסגירת המים בהם קרובה, בעוד כ 30-40%-ימים מפרח(. שדות אלו נמצאים ב 50-55)  

 ממנות המים בפימה. רצוי לא למשוך את הקטיף  10%-ימים. לרוב נמוכות מנות המים באקלפי בכ                 

 ות אלו מעבר לחודש ספטמבר, כדי לא לפגוע בטיב הסיבים.בשד  

 

 

 בברכה,                 

 

 ויגאל פלש אריאלה ניב, יובל שטוסר                                                              

 / שה"מ אגף הייצור וההדברה               


