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  ק"ז לפ"תמוז תשס' ה          

 

        Celery ––––סעלערי סעלערי סעלערי סעלערי   לעצטענס האבע� זי� פארמערט אי� די
  Leaf miners שרצי�  מי�די

  

  

 אי� די פלייש פו� די סעלערי ווי זיי "אינעווייניג"די ווערי� געפינע� זי�  •
סע ע� גרוידי ווערי� זענ ,Trailsקריכע� או� מאכע� לאנגע טונעלע� 

ווי פארשטייט זי� גייט דאס נישט אראפ מיט קיי� ( .או� זיכער נראה לעיני�
  ).שו� וועג פו� וואשע�

ווערי� זענע� או� די  Trailsטונעלע� צוליב דע� וואס די קאליר פו� די  •
אר" דאס האבע� א גרונטליכע ד)  גרי�!געל(זייער ענלי� צו� סעלערי 

   .בדיקה
 

        
        ווע�ווע�ווע�ווע�עעעעדעריבער האבע� מיר בודק גדעריבער האבע� מיר בודק גדעריבער האבע� מיר בודק גדעריבער האבע� מיר בודק גבודק צו זיי� בודק צו זיי� בודק צו זיי� בודק צו זיי� איז שווער דאס איז שווער דאס איז שווער דאס איז שווער דאס ''''היות אז סהיות אז סהיות אז סהיות אז ס

 Brands    סססס''''פירמאפירמאפירמאפירמא מערערע  מערערע  מערערע  מערערע סעלערי פו�סעלערי פו�סעלערי פו�סעלערי פו�
        

        טעלט זי� ארויס אז די סעלערי פו�טעלט זי� ארויס אז די סעלערי פו�טעלט זי� ארויס אז די סעלערי פו�טעלט זי� ארויס אז די סעלערי פו�או� דערווייל שאו� דערווייל שאו� דערווייל שאו� דערווייל ש

CAL CEL        
        ....נוצע�נוצע�נוצע�נוצע�דאס דאס דאס דאס זאל זאל זאל זאל ''''דעריבער איז כדאי אז מדעריבער איז כדאי אז מדעריבער איז כדאי אז מדעריבער איז כדאי אז מ, , , , איז גיווע� דאס ריינסטעאיז גיווע� דאס ריינסטעאיז גיווע� דאס ריינסטעאיז גיווע� דאס ריינסטע

  

  .Williams זענע� געפונע� געווארע� ביי די פירמא  זענע� געפונע� געווארע� ביי די פירמא  זענע� געפונע� געווארע� ביי די פירמא  זענע� געפונע� געווארע� ביי די פירמא Leaf minersדי מערסטע שרצי� די מערסטע שרצי� די מערסטע שרצי� די מערסטע שרצי� 
  

  
דרויסענדע "ווי באקאנט געפיניע� זי� אוי� שרצי� אוי" די . ב.נ

פו� סעלערי וואס דאר" ווערע� גוט אפגעוואשע� מיט א " שיכט

 .ואי� מזרזי� אלא למזורזי�, Spongeבערשטעל אדער ספאנדזש 
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