מלכודת דסיס Decis Trap
مصيده ديسيس
פיתיון במתקן RB
מתקן למשיכה ,ללכידה ולהדברה של פרי-זבוב הים-התיכון בהדרים
כל מלכודת מכילה:
 0.015גר' Deltamethrin
 7.8גר' Ammonium Acetate
 0.5גר' Trimethylaminhydrochloride
דרגת רעילות :מסוכן IV
מספר או"ם3077 :
רישיון השרותים להגנת הצומח מס' / 18 :ה"צ 4298 /
עדכון תווית9/18 :

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ע"י ,SEDQ :ספרד עבור באייר קרופ סיינס גרמניה
מרחב אגרו בע"מ
המשרד :מתחם גדות אגרו ,ת"ד  ,555קדרון ,טל' ,08-6308000 :פקס'08-6308001 :
המחסן :רח' מבוא הספנים ,אשדוד ,טל' ,08-8533844 :פקס'08-8527124 :
יש לנער לפני השימוש

כללי
מלכודת דסיס הינה מלכודת פלסטיק מוכנה לשימוש חד-
פעמי ,המורכבת משני חלקים עיקריים :מכסה שאל חלקו
הפנימי ספוח דלטאמתרין שהינו חומר הדברה ממשפחת
הפירתרואידים ,ובסיס תחתון ובו חורי כניסה ונדיפית
אצטט
אמוניום
משיכה:
חומרי
המכילה
וטרימתילאמינהידרוכלוריד ,שלהם יכולת משיכה רבת עוצמה
וברירנית לזבובי פירות .מלכודת דסיס נועדה להפחית את
אוכלוסיית בוגרי זבוב הפירות הים תיכוני בפרדסי הדרים.
הזבובים הבוגרים נמשכים לחומרי המשיכה שבמלכודת.
לאחר שנכנסו דרך החורים הם אינם מסוגלים לצאת ומתים
תוך מספר שעות לאחר שבאו במגע עם חומר ההדברה

מס' סדרת ייצור:

הספוח למכסה או לאחר שנחשפו לאדיו .המלכודת משתלבת
במכלול האמצעים להפחתת הנזק מזבוב הפירות הים תיכוני.
המוצר אינו מזהם את הפירות ואינו משאיר שאריות על
הפירות .הוא אינו פוגע בפרוקי רגליים )חרקים ועכבישים(
מועילים.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול במלכודת ,לבש כפפות
עשויות חומר עמיד לכימיקלים ניטריל )תקן (EN-374/3
וסרבל עם שרוולים ומכנסיים ארוכים .מנע מגע של העור,
העיניים והבגדים עם החומר הפעיל הספוח לצדו הפנימי של
מכסה המלכודת .אסור לאכול ,לשתות או לעשן במהלך
העבודה עם המלכודות.

מלכודת דסיס Decis Trap
مصيده ديسي
סכנות לסביבה
חומר ההדברה הספוח על מכסה המלכודת רעיל מאוד
ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות
טווח בסביבה המימית .מנע הגעת המכסה למקורות מים
למיניהם .המלכודת אינה מושכת דבורים ולכן אינה מסוכנת
לדבורים.
הוראות שימוש:
הגידול

המזיק

הדרים

זבוב הפירות הים תיכוני

מספר מלכודות
לדונם
5

מועד הפיזור וההתקנה של המלכודות בחלקה בגידולים
השונים נקבע בהתאם למועד תחילת המשיכה של המזיק
לפרי .פיזור והתקנת המלכודות בחלקה יתבצע לפחות 30
ימים לפני תחילת המשיכה של המזיק לפרי בגידולים השונים
וזאת כדי לשמור על אוכלוסיות נמוכות של זבוב בחלקה.
התקנה ותלייה של המלכודת:
מלכודות שהוצאו מאריזתן מוכנות לשימוש .לא נדרשת כל
פעולה מיוחדת כדי להפעיל אותן.
יש לתלות אותן על ענפי העצים ,בגובה של  1.40מ' עד 1.80
מ' מעל פני הקרקע .רצוי באזור מוצל.
את המלכודות יש לפזר באופן שווה בחלקה .יש להגדיל את
הצפיפות סביב חלקות גדולות.
המלכודת פעילה למשך  120יום.
ניטור :חובה לנטר את רמת המזיק בחלקה לפני הצבת
המלכודות ובאופן קבוע ושוטף לאורך תקופת הפעילות של
הזבוב ועד לאחר הקטיף .הניטור ייעשה ע"י פקחים
מיומנים .במקרה של עלייה ברמת הנגיעות בפירות מעל
לסף המומלץ יש לרסס בחומר מומלץ או לתגבר את מספר
המלכודות בחלקה כולה או בשולי החלקה בסמיכות
למקורות פוטנציאליים להתרבות זבוב הפירות הים תיכוני
)עצי פרי ומטעים בלתי מטופלים ,רפתות ,ערמות זבל,
מאגרי חמצון וכו'(

הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר תליית המלכודות
בחלקה יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים.
בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.
בגמר השימוש :המלכודת מיועדת לשימוש חד פעמי .בגמר
השימוש יש לאסוף את המלכודות מהחלקה ולפנותן במיכלים
אטימים לאתר פסולת רעילה.
אחסון :שמור ואחסן את המלכודות סגורה היטב ,במקום מוגן
ונעול ,מוצל וקריר ) 25 – 10מ"צ( המיועד לאחסון חומרי
הדברה ,הרחק ממגע ידם של ילדים ושל אנשים בלתי
מוסמכים .הקפד לבל תבוא המלכודת במגע עם דברי מאכל,
צרכי האבסה ,זרעים ,דשנים וכיו"ב.
עזרה ראשונה:
במקרה של שאיפת אדי התכשיר :העבר את הנפגע לאזור
מאוורר .פנה מיד לרופא.
במקרה של מגע בעיניים :יש לשטוף את העיניים במים קרים
נקיים למשך  15דקות .במקרה של גירוי מתמשך בעין יש
לפנות לרופא.
במקרה של מגע העור עם החלק הפנימי של המכסה :לרחוץ
את איברי הגוף שהזדהמו במים קרים ובסבון.
במקרה של בליעה :יש לשטוף את הפה במים ולשתות מים
בלגימות קטנות .אין לגרום להקאה .קרא מיד לרופא.
מידע לרופא :במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי"ח
רמב"ם ,חיפה .טל'.04-7771900 :

מרחב אגרו בע"מ
המשרד :מתחם גדות אגרו ,ת"ד  ,555קדרון ,טל'08- :
 ,6308000פקס'08-6308001 :
המחסן :רח' מבוא הספנים ,אשדוד ,טל',08-8533844 :
פקס'08-8527124 :

