
25.1.18   Cera-Trap_20L, size: 22x19cm

מכיל: 5.5% תוצרי פירוק של חלבונים
)IV( דרגת רעילות: מסוכן

מספר או"ם: לא נקבע
רשיון השרותים להגנת הצומח

מס': 09/ה"צ/1984
מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית 

רשיון מס': 09/ה"צ/7382
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מכיל: 20 ליטר

מס' ייצור:

ן המשרד: מתחם גדות אגרו, קדרו
7 0 7 9 5 0 0 ן  ו ר ד 5, ק 5 5 ד  " ת
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001
אשדוד הספנים,  מבוא  רח'  המחסן: 
טל': 08-8533844, פקס': 08-8527124

מיוצר ע"י:
ביואיבריקה, ספרד

 סרה-טראפ
נוזל משיכה למילוי מלכודות סרה-טראפ 

ללכידה של פרי-זבוב הים תיכוני
RB פיתיון

נער היטב לפני השימוש
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-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי
ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 



25.1.18  Cera-Trap_20L, size: 22x19cm, side B

סרה-טראפ
כללי: סרה-טראפ נועד להפחית את אוכלוסיית בוגרי פרי-זבוב הים 

תיכוני בפרדס, במטע ובכרם. המלכודת משתלבת במכלול האמצעים להפחתת 
הנזק מפרי-זבוב הים תיכוני. הפעילות מבוססת על  לכידה של המזיק וקטילתו 
ללא שימוש בחומרי הדברה כלשהם. הזבוב נמשך לנוזל המשיכה, הנמצא בתוך 
המלכודת. נוזל זה הוא הידרוליזט )תוצר פירוק( מיוחד של חלבונים המושך בצורה 

.Ceratitis capitata חזקה מאוד את פרי-זבוב הים תיכוני
אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בנוזל המשיכה לבש כפפות עשויות חומר 
עמיד לכימיקלים )ניטריל(, סרבל עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, נעלי עבודה סגורות 
וכובע. מנע מגע של הנוזל עם העור, העיניים והבגדים. אסור לאכול, לשתות או 

לעשן במהלך העבודה עם המלכודת.
סכנות לסביבה: נוזל המשיכה אינו רעיל לדגים ולדבורים.

אופן הפעולה של מלכודת  סרה-טראפ: חומר המשיכה מכיל מרכיבים של 
הידרוליזט חלבוני. הזבובים בדרגות הבוגרות, ובמיוחד הנקבות, נמשכים לחומר 
הנמצא בתוך המלכודת. הזבוב נכנס פנימה דרך הפתחים שבמלכודת ואינו מסוגל 
לצאת. לאחר יום או יומיים של תעופה בתוך המלכודת מתעייף הזבוב וטובע בתוך 

נוזל המשיכה. כך מושגת קטילתו של הזבוב. 
תכונות כלליות:  • סרה-טראפ הוא מוצר אורגני במהותו, תוצר של מיחזור 
חומרי טבע  שאינו מזהם את הסביבה לחלוטין • חומר המשיכה מוכן לשימוש 
ללא צורך בתוספים אחרים ואינו מכיל כל חומר הדברה • המוצר אינו מזהם את 
הפירות ואינו משאיר שאריות על הפירות  • החומר אינו פוגע בפרוקי רגליים 

)חרקים ועכבישים( מועילים.
הוראות שימוש:

מס' מלכודות המזיקהגידול
לדונם

כמות נוזל 
במלכודת

הדרים )תפוז טבורי, תפוז 
ניוהול, אשכולית לבנה, 

אשכולית אדומה, זני 
קליפים(, אפרסמון, מנגו, 
רימון, משמש, נקטרינה, 

אפרסק, שזיף, תפוח, 
אגס, גפן.

פרי-זבוב 
הים תיכוני

10 מלכודות
)כל מלכודת מכסה 
שטח של כ-100 

מ"ר(
800-400 סמ"ק

מועד פיזור המלכודות בחלקה: מועד הפיזור וההתקנה של המלכודות בחלקה 
בגידולים השונים נקבע בהתאם למועד תחילת המשיכה של המזיק לפרי. פיזור 
והתקנת המלכודות בחלקה יתבצע לפחות 15 ימים לפני תחילת המשיכה של המזיק 
לפרי בגידולים השונים - זאת כדי לשמור על אוכלוסיות נמוכות של זבוב בחלקה.
מעקב: פעילות תקינה של המלכודת לאורך זמן מותנית בהימצאות של נוזל 
משיכה במלכודת. עפ"י הניסיון המעשי, נוזל המשיכה מחזיק לפרק זמן של 
4-2 חודשים, בהתאם לתנאי מזג אויר )טמפ' ולחות( ולמיקום המלכודת 
על העץ. באזורים החמים והיבשים בערבה, בעמק בית שאן ובעמק הירדן 
מומלץ לבדוק את מצב הנוזל במלכודות כבר 20 יום לאחר ההתקנה 

וזאת עקב שיעור האידוי הרב.

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 בתכשיר מומלץ או לתגבר את מספר המלכודות בחלקה 
כולה או בשוליה, בסמיכות למקורות פוטנציאליים להתרבות פרי-זבוב הים 
תיכוני )עצי פרי ומטעים בלתי מטופלים, רפתות, לולים, ערמות זבל, מאגרי 

חמצון וכו'(.
מילוי ותליה של בקבוק המלכודת: 

1. מלא את הבקבוק בכמות נוזל של 800-400 סמ"ק, בהתאם למשך זמן הלכידה
המתבקש ובהתאם לתנאי מזג האויר )טמפרטורה ולחות(. במידת הצורך ניתן 
להוסיף נוזל לבקבוק במהלך העונה. מנע זליגה של הנוזל על דפנות הבקבוק. 

2. לאחר המילוי, סגור את הבקבוק בעזרת הפקק המצורף.
3. תלה את הבקבוק בעזרת המתלה, בגובה של של 2-1.5 מטר מעל פני הקרקע

על אחד הענפים הפנימיים של העץ, רצוי באזור מוצל )כדי להפחית אידוי(. אין 
לתלות יותר מבקבוק מלכודת אחד על עץ. לפני תליית בקבוק מלכודת חדש, חובה 

להסיר תחילה את בקבוק המלכודת הישן.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר מילוי המלכודות ותלייתן בחלקה יש להתקלח 
במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר 

הכבסים. 
אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית במקום מוגן ונעול, מוצל 
וקריר. יש להימנע מנזילה או משפיכה של החומר מחשש להיווצרות תנאי החלקה.

טיפול בתכשיר שנשפך: במקרה של שפיכה בחלקת הטיפול רצוי לכסות את 
המקום עם קרקע יבשה. יש לוודא שהתכשיר ייספג בקרקע כדי שלא יהווה מקור 

משיכה והאכלה לזבוב. במידת האפשר רצוי לשטוף את המקום עם מים.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את אריזת נוזל המשיכה שלש פעמים או במתקן 
שטיפה בלחץ מים. שפוך את מי השטיפה לביוב. נקב ומעך את האריזה השטופה 

והשלך אותה לפח האשפה.
טיפול במלכודות שהתבלו ויצאו משימוש: זרוק את המלכודת למיכל האשפה. 
עזרה ראשונה: במקרה של בליעת נוזל משיכה סרה טראפ: יש לשתות הרבה 
מים. במקרה של הרגשת אי נוחות יש לפנות לרופא. במקרה של מגע בעיניים: 
יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך מספר דקות. במקרה של גירוי מתמשך 
בעין יש לפנות לרופא. במקרה של מגע בעור: יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרחוץ 

את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון.
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 

.04-7771900

פסקת אחריות: המוצר נבדק ע"י היצרן והיבואן בארץ ונמצא מתאים לייעודו כמפורט בתווית. המשתמש נושא 
באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם 
כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון במלכודת ואי הקפדה על הוראות ההפעלה והניטור.


