ספלאט עת"מ

SPLAT FCM

משחה
פרומון לבלבול עש התפוח המדומה (עת"מ)
התכולה(E/Z)-8-Dodecenyl Acetate Blend ------ 3% :
כללי :ספלאט עת"מ הינו תכשיר המכיל פרומון מין נקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק
עש התפוח המדומה (.)Thaumatotibia leucotreta
באמצעות הפורמולציה הייחודית שלו ,התכשיר משחרר את הפרומון בצורה מבוקרת,
יוצר אווירה הרוויה בפרומון ומפחית את סיכויי ההזדווגות של המזיק בשטח .התוצאה
המתקבלת היא פחות נקבות מופרות ופחות נזק מזחלי העש.
התכשיר עמיד בפני פירוק  U.Vוכן עמיד במידה רבה בפני שטיפה ע"י הגשם ו/או המטרה.
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם :לא מסווג
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה

מיוצר על ידי  , ISCA Technologiesארה"ב
רשיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת /17הצ4452/
רשיון לחקלאות אורגנית7498 :
Batch No: Printed on packing

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש
עדכון תוית :פברואר 2019
תכולה 250 :גרם

Label updating: February 2019
Net content: 250 gram
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אזהרות:
● התכשיר רעיל בבליעה ובספיגה דרך העור.
● התכשיר גורם לגרוי קל בעור ולגרוי בעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון:
● בעת השימוש לבש בגדי מגן מלאים עמידים לכימיקלים ,חולצות עם שרוולים ארוכים,
מכנסיים ארוכים ,נעליים וגרביים ,כפפות עמידות לכימיקלים גומי/ניטריל (לפי תקן  )EN-374/3ויש
להרכיב מסכת פנים ,או משקפי מגן לעיניים (לפי תקן .)EN-166
● בזמן הטיפול עם התכשיר אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן.
● מנע מגע עם התכשיר בעיניים ,בעור או בבגדים.
● יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ,ומכל מגע ישיר עימו בידיים ו/או בעיניים.
● אם בגדי העבודה הזדהמו מהתכשיר ,הפסק מיד את העבודה ,התרחץ במים ובסבון
והחלף לבגדים נקיים.
סכנות לסביבה :המנע מזיהום מקורות מים .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אופן היישום :התכשיר מוכן לשימוש באריזתו המקורית .אין צורך למהול במים.
יישום מיטבי יבוצע ע"י הנחת טיפת התכשיר על גבי התפצלות ענפים בשליש העליון של העץ.
מומלץ להניח את הטיפה במקום מוסתר מהשמש.
דרכי יישום נוספות :ניתן ליישם גם על גבי העלים או על רשת הכיסוי.
היישום יתבצע בעזרת רובה שפופרות או באמצעות רחפן ייעודי.
יש לפזר באופן שווה את טיפות התכשיר בשטח המטופל בהתאם להיסטוריה של הנגיעות בחלקה.
משקל הטיפות יהיה בין  0.5ל 2.5 -גרם ומספר הטיפות על כל עץ יהיה בין  1ל.2 -
הגידול

רימון ,אבוקדו
והדרים

המזיק

המינון (גר'/ד')

הערות

(Thaumatotibia
)leucotreta

100

יישום נוסף לאחר
כ 12-8 -שבועות*

עש התפוח המדומה

*יש ליישם את התכשיר כאשר צפוייה עליה ברמת המזיק בשטח ,או כאשר נצפית עליה בלכידות
במלכודות הניטור .משך הפעילות תלוי בטמפרטורה ואופן היישום של החומר.
על פי הנסיון הנצבר בשנים האחרונות תקופת היישום במהלך עונת הגידול הינה:
ברימון – יש ליישם לאחר החנטה ועד לקטיף.
בהדרים – יש ליישם חודש לפני שבירת הצבע בפרי והתחלת תהליך ההבשלה ועד לקטיף.
באבוקדו – יש ליישם חודש לפני התחלת צבירת השומן בפרי והתחלת תהליך ההבשלה ועד לקטיף.

לדוגמא:
בחלקות עם היסטוריה של נגיעות בעת"מ יש לפזר על גבי כל אחד מהעצים שתי טיפות (טיפה אחת
בכל צד של העץ).
● בחלקה עם  60עצים בדונם משקל הטיפות יהיה  0.8גרם לטיפה
(.)gram 0.8 = 100/60/2
● בחלקה עם  40עצים בדונם משקל הטיפות יהיה  1.25גרם לטיפה
(.)gram 1.25 = 100/40/2
בחלקות ללא היסטוריה של נגיעות בעת"מ יש לפזר טיפה אחת באחד מצדדי העץ (עדיף בצד
המערבי).
● בחלקה עם  60עצים בדונם משקל הטיפה יהיה  1.6גרם
(.)gram 1.6 = 100/60
● בחלקה עם  40עצים בדונם משקל הטיפה יהיה  2.5גרם
(.)gram 2.5 = 100/40
 יעילות הטיפול ,בספלאט עת"מ  ,בחלקות קטנות מ 50 -דונם או בחלקות צרות עלולה להיותפחותה .ככל שהאזור המבולבל יהיה גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מנדידתן של נקבות
מופרות יהיה קטן יותר.
 חלקות לא מטופלות  /בוסתנים  /גינות פרטיות  /נחלים  /חורש טבעי ועוד עלולים להוות מקורלנקבות מופרות וכתוצאה מכך ייגרם נזק לפרי במיוחד לאורך הגבולות ובשכנות לאזורים הנ"ל.
על מנת לצמצמם את הנזק מנקבות מופרות מומלץ לבלבל אזור שוליים הקפי של  100מ' מעבר
לגבולות החלקה.
 השימוש בקוטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעילות הבלבול לכן ניתן לרסס בהתאם לצורך. ניטור :בגידול המיועד לטיפול בספלאט עת"מ ,יש להציב מלכודות פרומון לניטור הלכידות לפנייישום הפרומון .במשך כל תקופת פעילות התכשיר הלכידה במלכודת הניטור צריכה להיות אפס.
תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת את גמר פעילות התכשיר.
 במהלך העונה יש לבצע פיקוח רציף לניטור הנגיעות בביצים וזחלים של עת"מ .במקרה של זיהוינגיעות מומלץ להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי.
 -מטח גשמים חזק או ברד עלולים לפגוע בהשרדות התכשיר על גבי העצים או הרשתות.

ספלאט עת"מ

SPLAT FCM

משחה

פרומון לבלבול עש התפוח המדומה (עת"מ)

דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם :לא מסווג

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

בגמר השימוש :הגנה אישית בגמר העבודה :בתום העבודה פשוט בגדיך ,התרחץ היטב ואל
תלבש מחדש בגדים שלא כובסו .העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד.
כניסה לשטח לאחר היישום :מיידית .
איחסון :שמור את האריזות סגורות היטב .אחסן במקום קריר ומאוורר היטב .המנע מחשיפה
ממושכת לטמפ' מעל  .30°Cאחסון ממושך עדיף בקרור .4°C
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .אין לאחסן את התכשיר עם זרעים ,דשנים,
קוטלי עשבים ,דברי מאכל וצרכי האבסה.
חומר שנשפך :הספג בנסורת או בחול ,אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :יש להכניס לשקית פוליאתילן ולהשליך למיכל האשפה .
עזרה ראשונה:
במקרה מגע בעיניים יש לשטוף מיד במשך  20-15דקות במים זורמים .פנה מיד לרופא.
במקרה מגע בעור ,הסר מיד את הבגדים המזוהמים ,התרחץ בהרבה מים וסבון במשך
 20-15דקות .אם מתפתח גרוי פנה לרופא.
במקרה שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר .אם מתפתחים קשיי נשימה תן חמצן
או הנשמה מלאכותית ופנה מיד לרופא.
במקרה בליעה פנה מיד לרופא והצג בפניו תוית זו.
מידע לרופא :במקרה הרעלה ,יש להתקשר למרכז מידע להרעלות ,טלפון.04-7771900 :
הערה:
יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות
המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו
אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.
●

●

●

●
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