פיתיון ביופיד סופר לזבוב ים-תיכון

כללי’ :ביופיד סופר לזבוב ים-תיכון’ הנו מוצר הדברה המיועד
להפחתת נזקי זבוב זה.
אופן הפעולה’ :ביופיד סופר לזבוב ים-תיכון’ הנו מתקן נתלה
הנטען בפיתיון ייעודי ומשמש כתחנת האכלה סלקטיבית
להדברת הזבובים .לאחר שנקבת הזבוב נעמדת על המתקן היא
ניזונה מהפיתיון ונקטלת.
הוראות שימוש:
אזהרות :אסורה אכילת הפיתיון.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בפיתיון נהג בכל אמצעי
הזהירות הנהוגים בטיפול בתכשירי הדברה )בגדים ארוכים,
נעליים סגורות וכפפות מתאימות( .חל איסור מוחלט על עישון
ואכילה בעת הטיפול בפיתיון .מנע מגע עם העיניים.
סכנות לסביבה :הספינוזד שבפיתיון רעיל לדבורים ויצורים
ימיים .יש להיזהר מזיהום מקורות מים במי נגר הנשטפים ממתקן
הביופיד בעת שהוא בשדה או בניקוי.
אופן היישום
הגידול

נגע

רימון ,אבוקדו,
פסיפלורה,
ענבים,
כרם
זבוב הים התיכון
גודגדן ,דובדבן,
Ceratitis capitata
אפרסמון,
ליצ'י ,תפוח,
אגס ,אפרסק,
נקטרינה,
משמש ,מנגו,
הדרים.

מינון
)יחידות/דונם( הערות
 * (±1) 3ראה
הערות
לטבלה

*הערות לטבלה :צפיפות המתקנים משתנה ותלויה ברגישות
הגידול ועוצמת התקפת הזבוב .יש להתאימה לאיזור הגידול,
למין ,לזן ,ולעונת הגידול .מומלץ לתגבר מראש איזורים 'חמים'
)בעייתיים( .במידה וניצפת עליה בלכידות ו/או בנגיעות בפרי ,יש
לתמוך בפעולת הביופיד באמצעות פעולות משלימות ,כגון:
הוספת מתקני ביופיד ו/או ריסוס.
שים לב! מתקן ביופיד פועל כתחנת האכלה לנקבת הזבוב .אולם
קיימים מוקדי משיכה ומזון נוספים במטע וסביבתו המהווים
גורמי תחרות לפיתיון הביופיד .טיפול נכון במוקדים אלו ישפר
את סיכויי ההדברה ,על-כן דאג לצמצום מקורות אילוח פנימיים
וחיצוניים לחלקה.
אופן פיזור המתקנים – מפורסם באתר חברת ביופיד
.www.biofeed.co.il
הפיתיון במיכל מיועד לשימוש לאורך עונה אחת בלבד! אין
להעבירו בין חלקות ו/או לעשות שימוש מעבר לעונה אחת.
מיקום המתקן :יש לתלות את המתקן במרכז העץ בגובה 1.5-1.9
מ' מעל פני הקרקע .אין לתלות את המתקן מעל פרי.
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פיתיון ביופיד סופר לזבוב ים-תיכון

Biofeed Super Bait for Mediterranean Fruit Fly
פיתיון ביופיד סופר לזבוב הים-התיכון.
מכיל 0.02% :ספינוזד.
מיכל פיתיון חד-פעמי להדברת זבוב הים-התיכון.
לשימוש עם מתקני ביופיד בלבד.

יש לבצע ניטור אוכלוסיה שבועי
וכן בדיקות נגיעות בפרי לאורך כל תקופת הפרי.

רעילות ,IV :מסוכן.
מס' או"ם – לא מסווג.
דליקות/קורוזיביות – התכשיר אינו דליק ואינו קורוזיבי
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד
מיוצר ומשווק ע"י:

ביופיד הדברה ידידותית לסביבה בע"מ,
ת.ד  ,82מושב כפר טרומן
מספר רישיון הגה"צ / 08 :ה1842 / 3
תכולה 50 ,100 ,200 :סמ"ק
תאריך עדכון תווית01/2017 :

מס' אצווה:
תאריך ייצור:
תאריך תפוגה :שנתיים מתאריך הייצור

התקנה וחידוש מיכל הפיתיון :חורר את תחתית המיכל עם סיכה
והכנס אותו למתקן הביופיד כשראשו מטה .חבר את חוט
הקשירה למתקן ותלה אותו .יש להחליף את מיכל הפתיון כאשר
הפתיון מתרוקן או לפני התחלת העונה.
בגמר השימוש – ניקוי מתקני הביופיד :לאחר סיום הקטיף,
השאר את המתקן תלוי על העץ עד להתרקנותו המוחלטת של
מיכל הפתיון .השלך לאשפה מתקן בלוי שאינו ניתן לשימוש
חוזר.
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר העבודה רחץ ידיים היטב
במים וסבון לפני אכילה ,שתייה או עישון.
מועד כניסה מחדש  – REENTRY -ללא הגבלות.
אחסון :שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית במחסן נעול
המיועד לאחסון תכשירי הדברה ,והרחק מהישג ידי ילדים
ובוגרים שאינם מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש לספוג בחול או נסורת ולהעביר
לאתר פסולת רעילה כשהוא ארוז במיכלים אטומים.
טיפול באריזות ריקות :מיכלי הפיתיון הנם חד-פעמיים ועם
התרקנותם ,יש לאסוף ,למעוך ולהשליך לאשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב במים
וסבון את חלק הגוף שבא במגע עם התכשיר .במקרה של מגע עם
העיניים יש לשטוף אותן משך  15דק' במים זורמים קרים .אם
הגירוי בעיניים לא חדל יש לפנות לרופא ,כמו גם במקרה בליעה,
עם תווית זו.
מידע לרופא :המרכז למידע בהרעלות טל'.04-8541900 :
הערה :היצרנים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אשר נבדקה
בבדיקות מחמירות ,אך מאחר ואין באפשרותם לפקח על אופן
השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים
להיגרם כתוצאה משימוש לקוי ו/או אחסון ו/או טיפול לאחר
שימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל שימוש
אחר שלא על פי ההוראות ,אשר הינן פעולות מעבר לשליטת
היצרנים של תכשיר זה .בכל מקרה של טענה ,אחריות היצרן לא
תעלה על עלות המוצר.

