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כללי :נדיפיות פרומון לבלבול זכרי עש התפוח.
הוראות שימוש:
אזהרות :הפרומון מגרה את העיניים ואת העור.
אמצעי זהירות ומיגון לזמן השימוש :נהג בתכשיר בכל
אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה.
בזמן הטיפול בחומר ,יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים כולל
שרוולים ארוכים ,נעלי עבודה סגורות וכפפות מ.P.V.C-
פתח את הדלי במקום מאוורר ,אל תאכל ,אל תשתה
ואל תעשן בזמן העבודה.
אופן היישום :במטע בו מתכוונים למנוע נגיעות בעש
התפוח בשיטת בלבול זכרים ,יש להציב מלכודות פרומון
לניטור ,בהתאם למומלץ ,מוקדם בעונה ,לפני ההופעה
הצפויה של בוגרי העש הראשונים .מלכודות ניטור אלה
ישמשו לקביעת עיתוי תליית טלאי הפרומון לבלבול ולמעקב
אחרי יעילות פעולתם .יש לבצע תליה ראשונה אחרי
לכידה של עש התפוח הראשון באחת ממלכודות הניטור.
תולים את הנדיפויות כ 1-מ' מתחת לצמרת ,בחובו של
העץ להגנה בפני קרינה ישירה .תולים את הנדיפויות על
ענפים עבים יחסית ויציבים.
מועד התליה :קרוב לפני מועד משוער של הBIOFIX-
(לפי שנים קודמות ,או לפי מטע קרוב שאינו מבולבל).
המלצות לממשק ה"בלבול" לפי הקריטריונים לסיכוני
נגיעות:
א .במצב של מטע נגוע (לכידות גבוהות יחסית בסוף
העונה הקודמת ו/או נגיעות בפרי בעונה קודמת)50 :
נדיפיות "צ'קמייט" לדונם ,בתוספת טיפולי הדברה במשך
הדור הראשון והשני .המינון המומלץ כולל את תיגבור
צפיפות הנדיפויות – שתי נדיפויות לעץ – הנתלות
בגבולות השטח המבולבל.
ב .במטעים עם ותק של "בלבול" ללא נגיעות
בפרי בקטיף וללא עלייה בלכידה בעת הקטיף או
לאחריו במשך  3עונות רצופות ,אשר אינם נמצאים
בשכנות לחלקות או מטעים מאולחים – ניתן לתלות
 30נדיפיות "צ'קמייט" לדונם .בהיקף המטע המבולבל
הצפיפות תהיה לפחות נדיפית לעץ .מבצעים ריסוסי
הדברה כימיים בדור ראשון.
ג .במטעים שאינם נכללים בקטגוריות א' ו-ב'
הנ"ל תולים  40נדיפיות לדונם ,ובהיקף המטע תולים 3
נדיפויות ל 2-עצים .כמו כן ,מבצעים ריסוסי הדברה
כימיים בדור הראשון.
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בגמר השימוש:
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר התליה רחץ היטב
את כל גופך במים וסבון והחלף בגדיך ,יש לכבס את
הבגדים בנפרד .אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

CM-XL 1000

נדיפיות צ'קמייט

כניסה מחדש לחלקה המרוססת ( :)Re-Entry
מיד לאחר התליה.
®

شيكمايط
תכשיר ביוכימי להפרעת זיווג של עש התפוח ()Cydia Pomonella
בתפוח ובאגס .טלאי הפרומון נועדו למניעת הפריה של נקבות עש
התפוח בשיטת בלבול הזכרים
מכיל)E,E) - 8,10 – Dodecadien – I – oI 17.54% :
כל נדיפית מכילה  270מ"ג
דרגת רעילות – IV :מסוכן
מס' או"ם :לא מסווג
רשיון השירותים להגנת הצומח לחקלאות אורגנית7184 :
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/95 :ה"צ1241/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام املنزلي
תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו.
אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים
להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

מיוצר ע"י ,Suterra Llc :ארה"ב

אחסון :שמור את התכשיר באריזה מקורית סגורה במחסן
קריר ,יבש ,מאוורר היטב ונעול המיועד לחומרי הדברה.
מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון .סגור
היטב את האריזה מיד לאחר השימוש.
הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון ,מיספוא ומחוץ להישג
ידם של ילדים ,בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי
חיים.
טיפול בנדיפית קרועה :יש לעטוף אותה בנייר עיתון
ללא מגע ידיים ולזרוק אותה לפח האשפה.
טיפול באריזות ריקות :את הנדיפיות המשומשות יש
לקרוע .את הנדיפיות הקרועות יש לעטוף בנייר עיתון
ולהשליך אותן למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר
השר לאיכות הסביבה .אין להשתמש באריזה לכל מטרה
אחרת.
עזרה ראשונה:
• במקרה של מגע בעיניים ,שטוף במים זורמים עם עיניים
פתוחות במשך  15דקות לפחות .פנה לרופא אם
הגירוי נמשך.
• במקרה של שאיפה (בהתאם לאריזת התכשיר
הסיכוי לשאיפה נמוך) ,העבר את הנפגע לאוויר צח.
אם מתפתחים סימני פגיעה פנה לרופא.
• במקרה של מגע עם העור ,שטוף היטב במים ובסבון.
במקרה ומתפתח גירוי פנה לרופא.
• במקרה של בליעה (בהתאם לאריזת התכשיר הסיכוי
לבליעה נמוך) ,קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו .אין
להכניס מאומה לפיו של אדם מחוסר הכרה.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז הארצי למידע
בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה.04-8541900 :

PHEROMONE
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משווק ע"י :אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד  ,60באר שבע .המחלקה החקלאית ,ק .שדה התעופה
טל'6577577 :־www.adama.com/mcw .03
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