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 שדות הכותנהוהתפתחות מצב הנגיעות        
   2007 אוגוסטב 08  דו"ח מטה הדברה, מיום  

 

 

 

 

 עדיין יש נוכחות. אך, בעיית כנימות העלה והציקדות הפחיתו אתטיפולים בפגסוס ה - מוצצים
 

. טיפולי פגסוס/בוננזה ניתנים בכל האיזורים נמצאות ברמה נמוכה, פרט לשדות בודדים אוכלוסיות המזיק - "טכע

ספירת בצע יש ל תזכורת: בנגב ובגלבוע נראים טוב. שנתנווהתוצאות נראות טובות. גם טיפולי טייגר 

 .5-7על עלים  ומעלה( 2)דרגה מסודרת זחלים 
 

 פירתרואידים.ב יש להשתמשבמקומות בהם הוא ממשיך לטפטף  .ד בחלק מהשדותנוכח בלב מזיק זה - הליותיס
 

ממשיך להוביל את מהלכי ההדברה גם השבוע. בסך הכל נראה שהריסוסים עוצרים את הנגיעות  - ז.ורוד

נראה ששיעורי הנגיעות  ,בהצלחה, שכן לאחר מספר שבועות של נוכחות רבה של המזיק בשדות

יש לבדוק : המזיק ניטוראנו חוזרים שוב על נוהל  , עדיין.ק ישנם שדות שלא טופלובעמ .בהלקטים נמוכים

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

שיאספו בארבע  ס"מ לפחות, 2בקוטר  הלקטים, 100על המדגם להיות בן   .לחפים ובחריצים שבין הקשוות

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

 -פירתרואידים לכל ריסוס אחר סתם ולא להוסיף  חשוב להקפיד לעבוד לפי הספים המומלצים. מגדלת

. מההלקטים מהווה סף לריסוס 2%מציאת ביצים/בקיעות ב  :להזכירכם .מחשש לשחיקתם המהירה

לכידות בשני לילות  2-3יש לטפל על  .מהוות כלי עזר חשובהלהקפיד על תחזוקת המלכודות בנוסף, יש 

 רצופים לפחות.

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

 מזחל ורודהנזק  חים.ולפעול לשילוך מהיר שלא ישאיר הלקטים בלתי קטופים על הצמ משך הגידול

 .מהתוספת ליבולעלול לעלות על התועלת הצפויה 
 

 .נמוכותממשיכות להיות האוכלוסיות  - זיפית
 

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

 

ואתם מתבקשים  : אנו מסיימים את השבוע האחרון בו יש לנו עניין בהלקטים הקטנים,לתשומת לבכם               

 לנהוג בהתאם. 

 

 בברכה,                 

 

 אריאלה ניב, ויובל שטוסר                                                              

 אגף הייצור וההדברה               

 מטה הדברה אבל על מותו של גדי, שחסר  

 ויחסר לנו מאוד, ושותפים בצער המשפחה      

 

 


