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 על עשבייה  ,2011ביולי בבקעת הירדן ישראל, נאסף לראשונה בחדש קמחיות כנימות מין 

א ביבשת אמריקה היא נפוצה כיום גם באזורים ומוצאה של קמחית זו ה .בחממה של עירית

קמחית זו ע"י נזק כבד נגרם אחרים כמו מרכז אפריקה, סין, תת היבשת ההודית, אירן ומצרים. 

. הכנימה 2010-גם באוסטרליה היו התקפות חמורות של המזיק ב. לכותנה בהודו ובפקיסטן

עד  2013-ם חקלאיים והגיעה בהתפשטה במהירות בארץ דרומה וצפונה, על צמחי נוי וגידולי

 אזור פתח תקווה.

התגלתה הכנימה  2013-. ב2012הכנימה התגלתה לראשונה בשדה כותנה באזור רבדים בשנת 

חלקות בצבר קמה ובחלקה  6-בכתמים בחמישה שדות באותו אזור. השנה התגלתה הכנימה ב

 אחת בחולדה. 

מיכון. הן גם מסוגלות לזחול למרחקים הכנימות נפוצות באמצעות עשבייה, רוח, מים, בע"ח, 

 את כל חלקי הצמח עד כדי התמוטטות. מסוגלות למצוץ הכנימותקצרים. 

התוצאות יעילים להדברת הכנימה. אנחנו בשלב של ניסויים.  יםתכשיר מצאנועד היום לא 

 תפורסמנה בבוא העת.

 

 להלן הנחיות להתנהגות בשדות נגועים בקמחית:

למדריך  קמחית חשודה כמנוקדת מתבקש להודיע מידמגדל שמזהה בשדהו  .1

 ההדברה ולאריאלה או מיכל ולהתייעץ איתם בקשר לטיפול.

 אם הנגיעות ממוקדת באזור מצומצם יש לעקור את הצמחים ולשרוף אותם. .2

 לאחר כניסת פקח/ מגדל לשדה נגוע אין להיכנס לשדות אחרים! .3

 אין להיכנס באותם בגדים )שבהם נכנסתם לשטח נגוע( לשדות אחרים.  .4

 אפשר להיכנס לשדה הנגוע עם חליפת ריסוס ולזרוק אותה לאחר מכן. .5

או לנקות אותן באמצעות לחץ  יש לשטוף את הנעליים בסיום הביקור בשדה נגוע .6

 .אויר

 ים אלו. את העשבייה בשולי השדות יש להדביר, כי הקמחית מתבססת גם על צמח .7

 ריסוסים במרסס משקי יבוצעו בחלקה בסיום סבב הריסוסים של אותו יום.  .8

 את המרסס יש לשטוף היטב אחרי ריסוס חלקה נגועה בקמחית. .9

 כלי העיבוד אחרי כניסה לשטח נגוע. כליש לשטוף את  .10

 רצוי שקטיף חלקה נגועה יהיה אחרון. .11
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 שמירה על  נהלי ההתנהגות תסייע בידינו לעכב את התפשטות המזיק.

 אקסלרוד ומיכלניב אריאלה 

 אנטומולוגיות המועצה

 כנימות שנדבקו למכנסיים לאחר

 מאולח.כניסה לשדה 

זחל של עינפז ירוק )ארינמל( 

מוצץ כנימה קמחית. רואים רבים 

 כאלה במוקדי הנגיעות.


