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 תושבים יקרים 

 דף מידע –חדקונית הדקל 

בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה של חיפושית התוקפת עצי דקל , חרק זה נקרא 

בשם "חדקונית הדקל האדומה " החיפושית נמצאת באזורנו ותוקפת את כל עצי הדקל 

 .באיזור 

 .הנחשבת לאחד המזיקים הקשים לטיפול חיפושית חדקונית הדקל האדומה הינה 

המזיק מאד בעייתי משום ששלבי הנגיעות הראשונים אינם ניתנים לגילוי . חדקונית 

הדקל האדומה נמצאת באזורי גידול התמר , ולאורך חופי הים התיכון ץ כיום תוקפת 

 בעיקר דקל קנריודקל מאכל ץ 

חים נגועים . זחלי החדקונית וצמ  לרוב ע"י הדבקת דקלי נוי מתפשטת החדקונית 

מכרסמים בתוך גזע העץ ובכתר הדקל וגורמים לנזק קשה עד כדי נפילת העץ . דבר 

המסוכן ביותר באזורים מיושבים כמו אצלנו . חדקונית הדקל האדומה הינה חיפושית 

 500 -300ס"מ . היא מטילה בקודקוד הדקל כ  3חומה עם חדק מוארך ובולט , אורכה כ 

מלא )ביצה ,  גלגול  זחלים החדקונית בעלת 500כל הטלה , כאשר ממנו בוקעים ביצים ב

ס"מ , ללא רגלים , בצבע צהוב עם ראש חום  3 זחל גולם ,בוגר . הזחל הנו באורך 

 גפןומבריק . הגולם נראה כסבך של סיבים צפופים בצבע חום כהה )דומה לעלי 

  ממולאים (

. כל עץ שנדבק בחיפושית  זחלי החיפושית  מעידים כי החיפושית נמצאת באזורנו

בוקעים ומכרסמים בבסיסי כפות התמרים עד להתיבשותם וקריסתם עץ נגוע מאבד את 

הסימטריות שלו , הלולב אינו גדל והעץ קורס . טרם קריסתו ניתן יהיה לזהות סימני 

 עד לנשירתם למרגלותיו . –כרסום בכפות העץ 

קל  בחצר מסוג דקל קנרי או דקל מאכל ראוי כי יקח כל תושב אשר ברשותו קיים עץ ד

את הנושא לצומת ליבו וידאג לטפל בעץ וזאת על מנת למנוע נזקים עתיידים . יש צורך 

לעשות טיפול מונע באופן שוטף . הטיפול כולל שטיפת העץ בחומר הדברה מסוד 

.  כמו כן יש קונפידור או מקביל אליו והגמעת העץ בחומר הדברה  אחר לצורך מניעה 

לציין כי במידה והעץ קורס פינוי הדק וההתעסקות איתו כרוכות בעלויות גבוהות . עד 

היום קרסו באזורנו עשרות דקלים בשל חוסר טיפול או בשל אי ידיעה . חומר רב בנושא 

 ניתן למצוא באתר של משרד החקלאות ןאצל רוב הגננים המקומים 

אני קורא לכל מי שברשותו דקל לא להזניח את הנושא ולדאוג לטפל בדקל בהקדם 

. ניתן לברר פרטים נוספים באתר משרד החקלאות או אצל תברואן המועצה האפשרי 
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 בה  וחג שמח בברכת שנה טו

              זרעוני יוסף                                                                                                                  
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