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סרה־טראפ נועד להפחית את אוכלוסיית בוגרי פרי-זבוב הים תיכוני בפרדס, במטע ובכרם. המלכודת 

על משיכה,  מבוססת  הפעילות  תיכוני.  הים  מפרי-זבוב  הנזק  להפחתת  במכלול האמצעים  משתלבת 

לכידה וקטילה של המזיק, ללא שימוש  בחומרי הדברה כלשהם. הנוזל הינו הידרוליזט )תוצר פירוק( 

מיוחד של חלבונים המושך בצורה חזקה מאוד את פרי-זבוב הים תיכוני.

נכנס  הזבוב  המלכודת.  בתוך  הנמצא  לחומר  נמשכים  הנקבות,  ובמיוחד  הבוגרות,  בדרגות  הזבובים 

פנימה דרך הפתחים שבמלכודת  ואינו מסוגל לצאת. לאחר יום או יומיים של תעופה בתוך המלכודת 

מתעייף הזבוב וטובע בתוך נוזל המשיכה. 

תכונות כלליות:

הסביבה  את  מזהם  שאינו  טבע  חומרי  מיחזור  של  תוצר  במהותו,  אורגני  מוצר  הוא  טראפ  סרה   .1

לחלוטין.

2. חומר המשיכה מוכן לשימוש ללא צורך בתוספים אחרים ואינו מכיל כל חומר הדברה.

3. המוצר אינו מזהם את הפירות ואינו משאיר שאריות על הפירות.

4. החומר אינו פוגע בפרוקי רגליים )חרקים ועכבישים( מועילים.

אינו רעיל לדגים ולדבורים.רעילות לדגים ולדבורים : 

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

הוראות שימוש:

כמות נוזל במלכודתמספר מלכודות לדונםהמזיקהגידול

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
)כל מלכודת מכסה 

שטח של כ – 100 מ’’ר(
800-400 סמ’’ק

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, זאת כדי לשמור על אוכלוסיות נמוכות של זבוב בחלקה. 

מעקב: פעילות תקינה של המלכודת לאורך זמן מותנית בהימצאות של נוזל המשיכה במלכודת. עפ”י 

הניסיון המעשי, נוזל המשיכה מחזיק לפרק זמן של 2 - 4 חודשים, בהתאם לתנאי מזג האוויר )טמפ’ 

ולחות( ולמיקום המלכודת על העץ. באזורים החמים והיבשים בערבה, בעמק בית שאן ובעמק הירדן 

מומלץ לבדוק את מצב הנוזל במלכודת כבר 30 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 

פרי  )עצי  תיכוני  הים  פרי-זבוב  פוטנציאליים להתרבות  ובמיוחד בסמיכות למקורות  או בשוליה  כולה 

ומטעים בלתי מטופלים, רפתות, לולים, ערמות זבל, מאגרי חימצון וכו’(.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 09/ה”צ/1984. מס’ או”ם: לא מסווג.

רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7382

Cera-trap  / סרה-טראפ  / سیرا ترب
נוזל, מכיל: 5.5% תוצרי פירוק של חלבונים

מלכודת ובה מושכן למשיכה, ללכידה ולקטילה של פרי זבוב 
הים-תיכוני

20 ליטר

200 ליטר1000 ליטר
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ליטר 5 ליטר
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