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  בערבה יםבמטעבעצי תמר  י התמודדות עם חדקונית הדקל האדומהטיפולל המלצות

 הנמצאות באזור המטע ,משרד החקלאותשל של חדקונית הדקל האדומה במלכודות לכידות  נמצאושה קרבמ

פעמים  שלוש יינתנולו אטיפולים . זה זיקנגד מכמניעה  ילופיטב יצים לנקוטמלאנו מ ,)תקבלו הודעהועל כך ( שלכם

שגילם עצים צעירים  הם הרגישים להתקפת המזיקמטעים ה ומיד לאחר הגדיד. סמרבחודש דצמבר, חודש ב :בשנה

  .עצים נושאי חוטריםושנים  14 עד 

 בכל המטעים טיפולי סניטציה .1

 או לחילופין להשקות בטפטוף. התמר של הגזע את ירטיבו שלא כך המתזיםלהציב את  יש -

 לסלק את העשבייה הנמצאת באזור הגזע של התמר.  מומלץ -

 מומלץ להקים מטעי זכרים מחוץ למטעי נקבות. אם אפשר,  -

 נמוכההיא פעילות החדקונית מחוץ לעצים ר שכא ,עשו בחורףיי לןהשל הציסניטה פעולות .2

מטרים בתכשיר  2ם לרסס את העץ עד גובה של מיד עם הסרתו ,האוויר במטע הסיר את חוטרימומלץ ל -

 אזור הפצע.על ולמרוח משחת תפזהיל  ,0.2%מינון טוטם ב

 מומלץ להוציא את הזריעים מהמטע. -

  ., היא פעולה מועילה)אם אין בהם צורךהשמדת חוטרים ( -

 לבצע טיפולי מניעה.יש  ,בחלקה המיועדת ליצירת (ארגוז) חוטרים -

 לזיהוי נוכחות חדקונית הדקל האדומה (סנסורים) חיישניםשימוש ב .3

. מומלץ להרכיב את צי תמרבע פעילות של חדקונית הדקל האדומהוי נוכחות והיזלסנסורים ניתן להשתמש ב

עץ בטיפול פרטני  בצעמומלץ ל בהם יתקבל חיווי על נגיעות,בעצים תמרים. הכל עץ במטע על הסנסורים 

  מדריך שה"מ. בהתאם להמלצות

 )לא אורגנייםמטעים קונבנציונליים ( .4

  מניעה  טיפולי  

 .ההשקיה של השני בשליש ,השורשים לבית לעץ"ק סמ 10 במינון קונפידור התכשיר הגמעת -

 מלאה הרטבה להשיג יש. 0.2% במינון טוטם בתכשיר, מטרים 2 של גובה עד שעליוהגזע והחוטרים  ריסוס -

 .לפחות לעץ תרסיס ליטר 10-7 של בכמותשל האזור המרוסס 

  טיפול תגובה  

טיפולי הגמעה  שלושהויכלול מחיישן או בזיהוי סימפטום ויזואלי  לפי חיוויעצים נגועים בלבד ביינתן טיפול זה   

  אחת לחודש. של  בתדירות ,קונפידור תכשירעוקבים ב

 המלצות ספציפיות לנושא.נקודתית בפתחי חדירת החדקונית, יש לפנות למדריך שה"מ לקבלת כדי לטפל 

  יםאורגני יםמטע .5

סניטציה היש להקפיד על פעולות  ןכול, אין כרגע פתרון לטיפולי מניעה מלבד סניטציהבמטעים אורגניים 

 תכשיר הדברה.של  זהיל ללא ריסוספד עם הורדת החוטרים יש למרוח משחת תמיהמוזכרות לעיל. 

 בהתאם לחיווי מחיישן או בזיהוי סימפטום ויזואלי. ,עצים נגועים בלבדב נויינת תגובה טיפולי

בתכשיר נמה סטאר, המכיל נמטודות  םטרימ 2 גובה של עדואת החוטרים שעליו מומלץ לרסס את הגזע 

 את להדביר מסוגל התכשיר! חשוב ".לוגיותומערכות בי התכשיר בחברת "ביו ביניתן להשיג את מועילות. 

 .הברחהאת המלצות הטיפול יש לקבל מ .ההדבקה את למנוע לא אך, מזיקה
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יש לחתוך לפרוסות דקות ולרסק ריסוק  - רו מעץ נגועסוחוטרים שהו חדקוניתבכתוצאה מנגיעות עץ שנפל  .6

ויש לוודא שלא יפלו גלמים או חדקוניות  ,0.2%ידי. אזור הנפילה ירוסס בטוטם ימלא או לשרוף באופן מ

 ריסוק או שריפה).(אזור הנפילה לאזור הטיפול בין או מחלקי העצים בוגרות מהעצים 

  

  

  ,בברכה

 הגנת הצומח, מחוז הנגב הבכיר יתסבטלנה דוברינין, ממ"ר

  מדריך גידול והגנת הצומח במטעים, מחוז העמקים ,ד"ר שי דניאל

  מדריך גידול מטעים וסגן מנהל מחוז הנגב ,ברוך לוזון

  

  
  

  האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי.

   .ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד ,לנהוג מנהג זהירות העל מקבל העצ

  אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב 

  ם.מישל החתו

 


