
 מוצר הדגל של חברת TRÉCÉ האמריקאית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרים מבוססי פרומון 	 
וקיירומון לניטור.

 ®PHEROCON לניטור עש תפוח מספק לפקחי הגה"צ, חקלאים ויועצים מערכת התרעה מוקדמת 	 

.IPM לאיתור הופעתם של חרקים בוגרים ולבקרה על אוכלוסיות המזיק, עוד כלי לקבלת החלטות בממשק

PHEROCON® CMDA COMBO + AA מורכב מפתיון מזוני ומפרומון המין הנקבי הסינתטי.	 

 	.CMDA COMBO משפר את השפעת המשיכה של פרומון המין הנקבי AA פיתיון הקיירומון

מגביר את לכידת הזכרים וכן את לכידת הנקבות. 	 

PHEROCON® CMDA COMBO + AA  שימושי במיוחד במטעים מבולבלים כאשר אוכלוסית עש תפוח נמוכה.	 

המוצר הטוב ביותר לשימוש במטעים לצורך ניטור עש התפוח

PHEROCON®

יתרונות תכונות

לכידה משופרת / ניטור טוב יותר

לכידה משופרת / ניטור טוב יותר

נוח, קל לשימוש

ערך לכסף

AA  מגביר משיכה של נקבות פי 6

AA  מגביר משיכה של זכרים 

לשימוש עם מלכודות דלתא עם לוחית דבק

פעילות ממושכת

אטרקטיבי יותר... 
מהימן יותר... 

הטוב ביותר לניטור 
זכרים ונקבות של

עש תפוח!



המוצר אותר ונבדק בשנתיים האחרונות ע"י 
צוות המעבדה של ד"ר רקפת שרון ממו"פ צפון

1. פזר והתקן את המלכודות ניטור לפני ההתעוררות באביב. 

2. פזר ומקם בתוך המטע בתצורת רשת ובמרחקים מתאימים.

• הציבו את המלכודות כך שיתאימו להבדלים ב: 
מרווחי העצים, גיל, גודל, זן, "נקודות חמות" או גבולות בעייתיים.

• מקם את מלכודת הניטור גבוה בתוך העץ, בשליש העליון של נוף העץ. 
)השתמש במוט הארכה למיקום מלכודת גבוה יותר(.

• מקם את מלכודת הניטור בתוך החופה החיצונית של העץ, על ענף פתוח, 
לא חסום בעלים או בפירות מתפתחים.

3. הסר חרקים וערבב את הדבק בלוחית בעת הבדיקה.

• החלף פתיונות CMDA COMBO ™ + AA  כל 4 שבועות,
 הימנע מזיהום עם פתיונות פרומונים אחרים.

• החלף מלכודות )לוחית דבק( כל 4 שבועות או כאשר הם מכוסים באבק 
או בפסולת חרקים )יעילות המלכודות יורדת לאחר שנתפסו בהם 50 עשים או יותר(.

גודל חלקה )דונמים( מספר מלכודות ניטור

עד 40 דונם

40 - 200 דונם

מעל 400 דונם

מינימום 2 

מלכודת אחת כל 20 דונם

מלכודת אחת כל 60 דונם 

PHEROCON CMDA COMBO + AA הנחיות לשימוש

מטע קשת הצבה מאוחרת - חודש יולי עד 18.10.20

מלכודת מס' 9
רגיל
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רגיל

מלכודת מס' 12 
רגיל

מלכודת מס' 16 
רגיל
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מספר לכידות- מלכודת רגילה
PHEROCON® + מספר לכידות- מלכודת


