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ציקדות ממשיכות להוות בעיה בעיקר  .בשדות בודדים ,בעיקר בגליל המערבי ,עלה כ.נוכחות של נמשכת  - מוצצים

  בגליל העליון.
 

עמק יזרעאל החלו טיפולי הדברה ראשונים בכל חוץ מ .אוכלוסיות המזיק עולות במרבית האיזורים בארץ - כע"ט

וכלוסיות המזיק תהיינה נתחיל את הריסוסים בפגסוס )ובמקבילו: בוננזה( בתקווה שאכרגיל,   .האיזורים

 2)דרגה מסודרת יש להכנס לספירת זחלים  .כאלה שתאפשרנה מעבר למוספילן לקראת סיום העונה

 .ומעלה(
 

במקומות בהם הוא ממשיך לטפטף הוא מודבר בהצלחה  .השבוע נמשכה הירידה באוכלוסיות מזיק זה - הליותיס

 באמצעות פירתרואידים.
 

ה את בניית אוכלוסיותיו ביחס לשנים הקודמות, ועלינו להערך הערכות מיוחדת מזיק זה מקדים השנ - ז.ורוד

אנו חוזרים . " שהופץ בדוא"ל ונמצא באתר המועצה(? מה עכשיו -להתמודדות איתו )ראה דפון "זחל ורוד 

יש  .ובקיעות )ראו תמונות באתר המועצה(יש לבדוק את ההלקטים לנוכחות ביצים : שוב על נוהל הבדיקה

 2בקוטר  הלקטים, 100על המדגם להיות בן   .ים דגש על חיפוש מתחת לחפים ובחריצים שבין הקשוותלש

את ההלקטים יש לקחת לבדיקה  , מארבעת רבעי השדה.25שיאספו בארבע קבוצות של  ס"מ לפחות,

 מציאת :להזכירכם .חשוב להקפיד לעבוד לפי הספים המומלצים. במקום מוצל ולהעזר בזכוכית מגדלת

בתקופה להקפיד על תחזוקת המלכודות. . בנוסף, יש מההלקטים מהווה סף לריסוס 2%ביצים/בקיעות ב 

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

 רצופים לפחות.
 

 .נמוכותממשיכות להיות האוכלוסיות  - זיפית
 

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

 מצב השדות

 אקלים  

החמה. אנחנו נכנסים לתקופה בה טמפ'  2004מצב צבירת יח' חום באיזורים הפנימיים מזכיר את שנת   

 הלילה מתחממות מעבר לרצוי ונקווה לעבור את זה בשלום במהלך חודש אוגוסט.

 צמח  

 10/4תמונת הצימוח ומצב העלווה היא טובה בכל השדות. מבחינת אברי הפרי, מרבית מזרעי הפימה עד   

למטר( בשדות המתקדמים ועוד ככמות הזו  60-80משקפים תמונה יפה של כמויות הלקטים גדולים )

הטיפול מחודש . עדיין דרושים לנו הפרחים של השבועיים הקרובים. המשך פרחים חנטים והלקטים קטנים

אוגוסט יהיה בירידה בכמויות המים וחיזוק "עלית הפרחים" עם עצירת הצימוח הוגטטיבי. חלקות מאוחרות 

( הלקטים גדולים ובהן נדרש לכל המיומניות לשם מימוש פוטנציאל 10-20נמצאות בראשית יצירת הפרי )

יקטפו. מניעת הלקטים אלו היבול מצד אחד, אך מניעת יצירת הרבה הלקטים קטנים מאוחרים שלא 

 )קיצור העונה והקטיף( חיוניים מאין כמותם מבחינת המניעה של מעבר הזחל הורוד לעונה הקרובה.

 
 

 בברכה,                 

 אגף הייצור וההדברה               

היקף הריסוסים  .אנו נמצאים בעיצומה של עונת הדברת המזיקים

. רוב שאר המזיקים נלווים כע"ט מתרחבזחל ורוד והראשונים נגד 

 אך לא מובילים את הההדברה.

 

 


