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 למגדלים, מדריכים ופקחים,

 

 עונת הכותנה בפתחה ואנחנו נערכים להתמודדות עם המזיקים.

)נתוני צבירת  אזורי הגידול נצברו מספיק ימי מעלה להתחלת הגיחות של ההלקטית הורודה ברוב - הלקטית ורודה

 לפני. יש לדאוג ליישום הבלבול בשטח לא יאוחר משבועיים ימי מעלה לפי אזורים ניתן למצוא באתר המועצה(

ארבעה עלים יישום הבלבול בשטח בשלב של  כלומר,הופעת הכפתורים הראשונים בהתאם למועדי הזריעה. 

 .אמיתיים

מטר זה  4מטר זה מזה, או כל חמש שורות במרחק  5חוטים לדונם יש ליישם כל ארבע שורות במרחק  50 להציבכדי 

 מזה, לדוגמא:

 

 יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול.ק העובדים בשטח חיוני ליישום מדוי ליווי של

 

של עשים במלכודות מהווה רק  בשטח. לכידה מלכודותמזיק באמצעות בנוסף, מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיית עשי ה

 אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח.

 

האחרונות רואים התחלת נגיעות בכנימות עלה. לאור הניסיון של השנים בחלקות כותנה מתקדמות  - כנימות עלה

וכמו כן, גם לרמות האוכלוסייה של האויבים הטבעיים שנמצאים  ,יש להיות ערניים לרמות האוכלוסייה של המזיק

  החומרים המורשים לטיפול הם: בשטח.

 ( 15טיפיקי  )0.1%ברמות נגיעות גבוהות מומלץ לשלב עם שטח בריכוז  –ודומיו )שימו לב למינון( גרם לדונם . 

 סמ"ק לדונם( 30)במינון  מוספילן ודומיו. 

  סמ"ק לדונם(. 20פלאש )במינון 
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 דברת הכנימות ואנווק להדברת העשביםנבדק שילוב החומרים טיפיקי לה לאשפניות מהשטח, חשוב לציין לאור 

שילוב לרסס , ולכן מגדל שמחליט שיכולים לדעת מה תהיה התגובה של החומרים . החברה לא ביצעה ניסוייםיחד

 בלבד.  אחריותועושה זאת על  שכזה

 
 

 התייעצות בנושא ניתן לפנות למדריכי ההדברה.לכל 

 בברכה,

 מיכל אקסלרוד   

 ת של מועצת הכותנהאנטומולוגי


