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מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה ,מיום  27ביוני 2007

עברנו שבוע שבמרביתו שררו טמפרטורות גבוהות .קיימת סבירות
גבוהה שעובדה זו תתן "דחיפה" לכע"ט ולזחל הורוד .נמשך
"טפטוף" בקיעות ושאריות הליותיס .ניתן למצוא רוזטות במוקדים
אחדים  -בד"כ לא גדולים  -בכל הארץ.
מוצצים  -נמשכת נוכחות מועטה של כ .עלה בצברים ,ברמות לא גבוהות ,בשדות בודדים .ציקדות ממשיכות להגדיל
את אוכלוסיותיהן .פשפש כותנה עדיין נוכח בשדות בד"כ ברמות לא גבוהות .באיזור בית שאן יש גם
נוכחות רכנפים.
כע"ט -

בשבוע החולף נצפתה עליה בנוכחות בוגרי המזיק והתחלת הטלה והתיישבות זחלים ביותר שדות .אם גל
החום הנוכחי ימשך ,יש לצפות להתחלת ריסוסים ראשונים במהלך השבועיים הקרובים.

הליותיס  -גל הנגיעות העיקרי עבר את שיאו .עם זאת נמשך "טפטוף" הטלות ,בקיעות ובחלק מהשדות גם שאריות
מהריסוס הקודם .למרות שהרוב המוחלט של תוצאות הריסוסים טובות ,אנו משתדלים לקחת חלק
מהשאריות לבדיקת עמידות .בינתיים ניתנים ריסוסי ניקוי ,היכן שהם נדרשים ,ונראה שדעיכת המזיק
תגלוש לחודש יולי.
ז.ורוד -

ככל שהשדות נכנסים לפריחה מצטרפות עוד חלקות לאלה בהן נמצאו רוזטות .בד"כ אחוזי הנגיעות
בפרחים נמוכים .פה ושם ניתנים טיפולים בפירתרואידים על נגיעות זו .אנו מזכירים כי ספירת הרוזטות
נעשית רק כשהשדה הגיע לפרח למטר ולא פחות .במצב זה יש לעבור קטעים בשדה ,לספור  100פרחים
ברציפות ולקטוף מתוכם את אלה הנראים כרוזטות .רק אם בבדיקת הרוזטות מסתבר שנמצאו זחלים ב
 10%או יותר מ  100הפרחים יש לתת שני טיפולים עוקבים בפירתרואידים ,בהפרש של שבוע ביניהם.
עם הופעת הלקטים אנו צפויים לעבור במהירות ממציאת רוזטות לנגיעות בהלקטים .יש להתחיל לבדוק
את ההלקטים לנוכחות ביצים ובקיעות )ראו תמונות באתר המועצה( ולהקפיד על תחזוקת המלכודות.
בתקופה הראשונה די קשה למצוא ביצים והמלכודות מהוות כלי עזר חשוב.

זיפית -

האוכלוסיות נמוכות בינתיים ,אם כי השנה מסתמנת נוכחות רבה יותר מהמקבילה לה בעונה שעברה.

חלפת -

בשלב זה אין התפתחות של המחלה.

מצב השדות
שדות פימה מוקדמים נכנסים לשבוע פריחה שלישי .יש כבר הלקטים גדולים ראשונים ואנו נכנסים לשיא
השקיה מבחינת צריכת המים של הצמח.
שדות אקלפי מקדימים בשבוע ומתחילים להאט קצב צימוח כתוצאה מעומס פרי .יש לשמור על משק
מים תקין כל תקופת שיא ההשקיה בשבועות הקרובים ולהיות ערניים בשדות בהם עדיין יש צימוח נמרץ
לגובה.
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