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

  .. בחלק מהשדות הוקדמו טיפולי פגסוס בגלל מזיק זהבעיקר בגליל העליון
 

ועם התיבשות פונדקאיהם האחרים יש  האיזורים בארץ ממשיכות לעלות באיטיות ברובאוכלוסיות המזיק  - כע"ט

. בעמק ובגליל העליון יש איחור מסוים בכל האיזוריםניתנים טיפולי הדברה ראשונים  .ידה לכותנהנד

בפגסוס )ובמקבילו: בוננזה(  ניתניםהריסוסים  בהתפתחות אוכלוסיות המזיק ביחס לשאר הארץ.

נס יש להכ -תזכורת למי שעדיין לא מבצע ספירות זחלים ע"ג העלים  והתוצאות עד כה נראות טובות.

 .ומעלה( 2)דרגה מסודרת לספירת זחלים 
 

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

 באמצעות פירתרואידים.
 

, בסדר גודל של שלושה שבועות מזיק זה מקדים השנה את בניית אוכלוסיותיו ביחס לשנים הקודמות - ז.ורוד

" שהופץ ? מה עכשיו -ראה דפון "זחל ורוד תזכורת: לינו להערך הערכות מיוחדת להתמודדות איתו )וע

יש לבדוק את ההלקטים לנוכחות ביצים : אנו חוזרים שוב על נוהל הבדיקה. בדוא"ל ונמצא באתר המועצה(

  .ים דגש על חיפוש מתחת לחפים ובחריצים שבין הקשוותיש לש .ובקיעות )ראו תמונות באתר המועצה(

, מארבעת רבעי 25שיאספו בארבע קבוצות של  ס"מ לפחות, 2בקוטר  הלקטים, 100על המדגם להיות בן 

חשוב להקפיד לעבוד לפי . את ההלקטים יש לקחת לבדיקה במקום מוצל ולהעזר בזכוכית מגדלת השדה.

 .מחשש לשחיקתם המהירה -ירתרואידים לכל ריסוס אחר פסתם ולא להוסיף  הספים המומלצים

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

 2-3יש לטפל על  .בתקופה הראשונה די קשה למצוא ביצים והמלכודות מהוות כלי עזר חשובהמלכודות. 

 לכידות בשני לילות רצופים לפחות.

אנו קוראים למגדלים, בסיוע מערך הדרכת הגידול, לעשות כל שאפשר )בחלקות שאפשר( לקצר את   

הנזק ממזיק זה  משך הגידול ולפעול לשילוך מהיר שלא ישאיר הלקטים בלתי קטופים על הצמחים.

 עלול לעלות על התועלת הצפויה מהמשך הגידול עד לתאריכים מאוחרים בעונה.
 

 .נמוכותממשיכות להיות  האוכלוסיות - זיפית
 

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

 
 

 בברכה,                 

 אגף הייצור וההדברה               

הזחל הורוד וכנימת עש הטבק הובילו בשבוע החולף את מהלכי 

ברוב המוחלט של האתרים בהם יש אוכ. זחל ורוד  .ההדברה

 לבעיות סניטציה מהעונה שעברה !! קשר ישירגבוהות רואים 

 

 


