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  מבוא

 בחלקת פלפל Cryptophlebia (Thaumatotibia) leucotreta -  לאחרונה נצפתה נגיעות בעש התפוח המדומה

 .ואובדן יבול ןריקבו –נזק ישיר לפרי ל גרםעש ה. בעש התפוח המדומה , אזור המוגדר כנגועבאזור שדות נגב

  פלפל מהארץ.הו יםאפרסקה, ניםרימוה, ים על יצוא ההדריםימזיק הסגר בארץ ובעולם ומא עשהבנוסף, נחשב 

הקפדה לכן מזיק זה אינו אמור להוות בעיה בגידול. ו ,ברשתות צפופות הפלפל בארץ גדל במבנים מוגנים יתרבמ

   .נותנים מענה לפגע זה -ריסוסים כנגד זחלי עשים אחרים על סניטציה סביב המבנים ועל  ,על סגירה מיטבית

 .באזור השרון סמוכות לפרדסיםהחלקות פלפל  כמהממזיק זה בגרם נזק קשה עבר נב

  

  ונזק ביולוגיה

אטום או חצי  מודבקת באזור כתפי הפרי, בצבע לבןהפה ילביצה צורת כ .ומעופפים בלילההבוגרים קטנים 

עם  יםורוד- לבנבניםעש התפוח המדומה זחלי . . בדרך כלל הנקבה מטילה ביצה אחת לפריקשה לאבחוןה שקוף

קושי באיתור חורי כך שיש  ,לתוך הפריהזחל מיד לאחר בקיעתו חודר ס"מ.  1.5-1של  לגודל יםמגיעוראש חום, 

הזחלים חיים בתוך הפרי ועוזבים אותו לפני התגלמותם בקרקע. הם טווים פקעת גולם ומתגלמים  .כניסה

קבון של הציפה. יאך לא בהכרח ר ,לעתים גם קוריםויימצאו גללים רבים בתוך הפרי  ההזנהבאזור בתוכה. 

לנבור כלפי מרכז הפרי. צבע הזחל משתנה לפי תזונתו, לרוב  יהינטלהם יש ו ,ניזונים מעוגת הזרעיםהזחלים 

 ניתן להבחיןבתוך הפרי, ובסמוך אליו  ,התגלמות קודח הזחל חור יציאההכתמתם. לקראת - צבעו ורדרד

  גללים.בנסורת וב

ולעתים  םגללינראים ה כםבתושופירות רקובים  ,יציאה יחור ליעב פירות רקוביםזיהויו מתאפשר בהימצאות 

סמוכות הלהופיע בחלקות  עלולה נגיעותה מהפרי להתגלמות בקרקע. םרודים לקראת יציאתוזחלים גם 

הוא  העש עלמועדף הפונדקאי ה. נגיעות בעשללהוות מקור  העלולים ים,רימונים מוזנח ימטעלאו  יםלפרדס

 .לאזורי הארץ השונים מזיקאוכלוסיית הבאמצעותו מתפשטת ו ,קיקיוןה
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  סימני כרסום, זחל בהיר וגללים בתוך הפרי

  

  ממשק הדברה

מה  ,דלת כפולההתקנת כולל  ,של המבנה מיטביתעל סגירה  יםקפידמ מבנה,ל מזיקיםלמניעת כניסת  . 1

 . עש התפוח המדומה שביניהם ,למבנהרבים שימנע חדירה של מזיקים 

 סופית.ה תוהגדרשם ל למדריך המקומימיד ובמקרה של חשד להודיע  ,יש לנטר נגיעות של המזיק בפרי . 2

 וסוגרים היטב. שקיות אשפה מכניסים לתוך  ,מסירים פירות עם סימני נגיעות חיצוניים . 3

ך א ,מזיק זהגם כנגד תכשירי ההדברה המותרים לשימוש כנגד זחלים אחרים בפלפל יכולים לתת מענה  . 4

בשלבי הגידול  ניטור המזיקל ששיולכן החשיבות הרבה  ,לא יודבר - שכבר חדר לפרי  זחל אין לשכוח כי

 .המוקדמים



  לסיכום

הקפדה על סניטציה סביב החממות וסגירה . עש התפוח המדומה לעמועדף האינו פרי כיום פלפל הבארץ 

   .לבתי הצמיחהמיטבית של המבנים תמנע כניסה של העש 

  

  

 שמאל)מימין) ועשים לכודים במלכודת פרומון (מבוגר של עש תפוח מדומה (

  

  

  
  פרי פגוע בעש התפוח המדומה לפני גיחת הזחל מתוכו

 
 

נה זהירות.שועל מקבל העצה לנהוג מ ,כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד  


