
כללי: רימילור אשכול הינה נדיפית, המכילה פרומון, לבלבול זכרי עש האשכול. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי העש לקושי 
במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופל.

אזהרות: מסוכן בבליעה וגורם לגירוי בעור. 
אמצעי זהירות ומיגון: נהג בתכשיר בכל אמצעי הבטיחות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה מסוגו. לבש בגדי עבודה 
ארוכים, משקפי מגן (לפי תקן EN-374/3) וכפפות PVC או ניטריל (לפי תקן EN-166). אל תאכל, תשתה ותעשן בזמן העבודה. 

שמור הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים.
סכנות לסביבה: אינו רעיל לדבורים. מסוכן ליצורים שוכני מים עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה 

לבריכות דגים ולמקורות מים.

הוראות שימוש:
המזיק                מספר נדיפיות לדונם   הגידול       

עש האשכול                           40 גפן, רימון, שזיף 

יש לתלות את הנדיפיות בשליש העליון של הצמח, בצל, כשהן מוגנות מפגעים מכאניים כגון כלים חקלאיים או רוח. יש לנטר 
לנגיעות בשיחים במהלך העונה ולשלב עם שיטות הדברה נוספות, באם יש נגיעות, בהתאם להוראות פקח מזיקים.

יש לתלות את הנדיפיות מיד עם תחילת תעופת הבוגרים של הדור הראשון, בשטח המטופל או בסביבתו. התכשיר יהיה יעיל 
יש  לנגיעות,  סיכון  בעלות  ובחלקות  גבוהה  האשכול  עש  באוכלוסיית  כנגועים  החשודים  באזורים  יום.   180-150 במשך 
להשתמש, במידת הצורך, בכל האמצעים והתכשירים האפשריים בנוסף לרימילור אשכול. הפחתת האוכלוסייה תארך מספר 

שנים בשימוש רציף בתכשיר, בנוסף לשיטות הדברה נוספות.
את הנדיפיות יש לתלות באופן אחיד בכל החלקה, לפי הכמות הנקובה בטבלה. בנוסף, בשיחי השוליים יש להכפיל את מספר 

הנדיפיות. יש לטפל בחלקות שאורכן ורוחבן 100 מ' לפחות.
לא מומלץ לטפל בתכשיר בחלקות במרחק הקטן מ-400 מטרים מחלקות בהן קיימת אפשרות לנגיעות בעש האשכול ואשר 

אינן מטופלות בתכשיר לבלבול. קיים חשש שיגיעו לחלקה נקבות מופרות מחלקות סמוכות שאינן מבולבלות.
יש לתלות מלכודות ניטור למזיק בחלקה המטופלת. הלכידה במלכודות אילו צריכה להיות אפסית. חובה על פקח מזיקים 
לנטר את ביצי וזחלי העש באשכולות ובפירות וכן מומלץ לנטר את המזיק בצמחים הפונדקאים לעש האשכול גם בסביבת 

החלקה. בכל מקרה, אין להשתמש במלכודות הניטור בלבד לקביעת רמת הנגיעות בחלקה וספי טיפול שונים.
אין לראות בתכשיר אמצעי הדברה בלעדי למזיק, אלא כחלק ממערך ההדברה בחלקה ובמידת הצורך, יש לשלב אמצעי 

קטילה והדברה נוספים. אין לטפל בחלקות בעלות מדרון של מעל 25%.
בחלקות בעלות משטר רוחות מכיוון קבוע, יש להוסיף נדיפיות עד מרחק 20 מטר מהחלקה במעלה הרוח.

בגמר השימוש:
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר תליית הנדיפיות בחלקה יש לרחוץ היטב את הידיים. החלף את בגדיך.

אחסון: שמור ואחסן את המתקנים במקום מוגן ונעול, מוצל וקריר, עדיף בקירור או בהקפאה. הימנע ככל האפשר מפתיחת 
האריזות לפני השימוש. יש לאחסן באריזה המקורית, הרחק מהישג ידם של ילדים

טיפול באריזות ריקות: יש לאסוף את הנדיפיות מהחלקה ולהשליכן למיכל האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של הרגשת אי נוחות יש לפנות לרופא. במקרה של מגע בעור יש לשטוף במים ובסבון. במקרה מגע 

בעיניים, יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך מספר דקות. במקרה של גירוי מתמשך בעין יש לפנות לרופא.
מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות: 04-7771900.

הערה: היצרנים והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצוין בתווית ומתאים למטרות המצוינות על גבי התווית, אך ורק כאשר אופן השימוש בתכשיר 
נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתכשיר לרבות גידולים חסויים שאינם מותרים במפורש בתווית, גידולים 
שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים ותנאי מזג אוויר קיצוניים. היצרן והמפיצים לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תווית זו או 

בתנאי שימוש בלתי רגילים. במקרים אלה חלה האחריות במלואה על המשתמש בלבד. 

רימילור אשכול
נדיפית

לבלבול זכרי עש האשכול
מכיל: 210 מ"ג 9,7-dodecadienyl acetate-(E,Z) לנדיפית

(IV דרגה) מס' או"ם: לא מסווגדרגת רעילות: מסוכן

רישיון השרותים להגנת הצומח מס : 2018/ הצ/ 4449 
רישיון לחקלאות אורגנית מס : 2018/ הצ/ 7514 

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מס. אצווה:

מכיל: 400 נדיפיות
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