
 מחלה שמסכנת את שני הגידולים האלה.  -םסיכום פגישה בנושא קסיללה בשקדים וכר

 נוכחים: תרצה זהבי, ראובן בירגר, גל ברוקר, משה גלבנד, ברוך זמר

  

 תרצה: רוצה שיעברו בכל שטחי השקדים לזיהוי עצים חשודים. 

עצים חשודים במבוא חמה, נשלחו  4ברמת הגולן. היו ראובן בירגר: כרגע אין אף מטע נגוע 
לבדיקה, לא נמצאה קסיללה. בכפר חרוב היו עשרות עצים וכולם נעקרו. יש בלבול בין  

זה לא קורה בשנה אחת העץ אם הוא מת זה לוקח   קסיללה לפיטופלזמה. העלים מצהיבים. 
איזו שהיא עקה. דני  שנים. ההתייבשויות של העלים כנראה מבוטריוספרה שמחכה ל 4-5

שטיינברג היום אומר שיש בוטריוספריה בשקדים. זה מתחילים בעצים האחרונים בשורות 
 שלהם יש עקת מים )גנוסר, מלכיה(.

כולל אחת שהתמוטטה. הקסיללה באה  בגשור במנרה, נבדקו גפנים תרצה: חשדנו בגפנים
יללה. מבקשת שיעשו מעבר מהיר לפי התאוריה מלבנון. נבדק באזור הגבול, לא נמצאה קס

 על כל שטחי השקדים.

 .רגליתעושה זאת עם מיול או 

ראובן: אנחנו לא עושים את זה. בשקדים התסמינים בולטים. מרססים הרבה והרססים יראו 
 את התסמינים.

 משה גלבנד: התפקיד של מי ועדה חקלאית גולן, או השירותים להגנת הצומח? 

 ים להגנת הצומח.השירות תרצה: עקרונית

 ראובן: לא נראה לי שצריך לעבור על כל השטח. כל עץ חשוד

 ברוך: כמה פקחים יש בתחום השקדים? 

-משה וראובן: משה גלבנד, דויד קלאס, מוריס אסולין. בגשור יתחיל רפי לוי. אבי בן
 וגל קליין עושים פיקוח עצמי לבד.   ארויה

ל הפקחים ואלה שעושים פיקוח בעצמם, גל  ברוך: אשלח מייל להעלאת המודעות לנושא לכ
 רותים להגנת הצומח.יברוקר תהיה אשת הקשר, שתעביר אם ימצאו ממצאים לש

 ראובן: בעזרת הווטסאפ מעבירים את המיקום לעמי מהגנת הצומח.

ואם רואים תופעות   2009משנת  שניטעותרצה: בכרם עושים בכל שנה מעבר מהיר בכרמים 
  )אם האחוז נמוך( או עושים בדיקות מעבדה ומחליטים אם לעקור עוקרים מיידיתמיוחדות 

  לפי זה.

כנראה ציקדה. צריך לעשות יום עיון על הווקטור בשקדים  ראובן: לא מצאו את הווקטור שהוא 
דונם שקדים. רואים את תופעות הקסיללה החל מיוני עד   5000-זיתים וכרמים. בגולן כ

 ספטמבר.

השורות במטע תרצה: יש לדאוג להעלות את המודעות לפקחים. שיצא להם לעבור בכל 
 . בתקופה המתאימה לזיהוי הבעיה



 ובר על כל מטעי השקדים בעזרת טרקטורון, דוד קלאס עושה זאת רגלי.משה גלבנד: ע

 גדלים מאד נזהרים ובודקים כל דבר חשוד. החיידק יושב בקסילם.ראובן: הפקחים ומ

  

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


