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 הדברת זחלי עשים/פרפרי לילה
 

 זחלים של עשי/פרפרי לילהדגשים להדברת 
 

 
 

י קרקע ומחלות( ושכיחים צומח בכלל ודשא בפרט חשופים למפגעים , בהם נדירים יותר )זבליות/מזיק
 יותר כדוגמת זחלי העשים

 
עם עליית הטמפרטורה ויש יופיע על פי רוב ) וכמעט תמיד( , כגון פרודניה ופלוזיה, נזק מזחלי העשים 

לצפות להופעתם החל מחודש יולי ועד ספטמבר. במקרים קיצוניים יקדימו להופיע כבר באמצע יוני ואו 
 טובר.יאחרו להיעלם בתוך חודש אוק

) עשרות מכל מחזור הגידול מתחיל בהטלת ביצים על ידי העש, לאחר כשלשה ימים בוקעים הזחלים 
 פרפר( אשר מכרסמים בדשא. הזחל מתגלם , הופך לפרפר וחוזר חלילה. משך המחזור כולו כשבועיים.

 
 הדברה

וח המדשאה היינו מר שלו היו הזחלים מכרסמים בקצב/ובאופן המחליף את הצורך בכיסוכללית ניתן ל
 אף מברכים ומעודדים את המצאותם.

בזני דשא אשר ים בצורה ובאופן העולים על הנדרש עד עשיית נזק ממשי ממכרס הםהעניין הוא ש
 מסויימים עלולים להביא לנזק טוטאלי בהיעדר טיפול.

 
ר ניתן אנחנו , במשתלת הדשא , עוסקים כל הזמן בניטור והדברה אבל בהתחשב בכך שבתוך המחזו

שבעת הקציר נחבאו ביצים במרבד הדשא אשר חמקו הרי שבהחלט ייתכן , להדביר רק את הזחל 
מהניטור ויומיים שלשה לאחר מכן יבקעו אצל הלקוח. הופעת זחלים מיד בסמוך לשתילה בהחלט 

לצאת מנקודת ,  להקדים תרופה למכהאנחנו ממליצים משמעותי יותר ומקשה על קליטת הדשא ולכן 
הנחה שיש זחלים )גלויים או נסתרים( בתוך המרבד ובעת הנחת המרבדים לפזר חומר הדברה כמניעה. 

 תמיד, בכל עונה ובוודאי בשיא הקיץ )יוני עד אוקטובר( .
 

 החומר הזמין ביותר אשר לעת עתה מאושר לשימוש בגן הנוי מכיל מרכיב פעיל  - ביצוע ההדברה
מופיע בשוק תחת המותג "מרקורי" או "טלסטאר" ואף בחלק מהדשנים הוא .   Bifenthrin 0.2%בשם 

 המורכבים כדוגמת המקס גארד. 
 גרם/מ"ר  5את החומר במינון של לפזר  להקפיד  יש לאחר השקיית ההרוויהבסמוך לשתילה מיד 

 .ולהמשיך לאחר מכן כל שבועיים וחצי עד לסוף הקיץ
 

      ם לסביבה( היא חומר שנקרא פרוביטף שימוש בחמרים ידידותייחלופה טובה למרקורי ) למי שמעדי
 מכיל את הרעלן "בצילוס טורגניאזיס" ומאושר לשימוש בחקלאות האורגנית.ה( b.tטי )-או ביו

 
 בהצלחה

 משתלת עצהשדה גדי,
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  Harry D.Niemczyk, Ph.D and David J. Shetlar, Ph.Dסכמת מחזור הגידול מתוך ספרם של  

( אשר פחות נפוץ בארץ אבל עדיין מדגימות Webwormמונות מתייחסות למזיק דומה )הת
 . תמונות שלו יעודכנו בהמשך Armywormויזואלית את הנחוץ. המזיק שלנו הוא 

 


