
העש  לזכרי  גורם  הפרומון שמתנדף  אבסולוטה.  טוטה  זכרי  לבלבול  פרומון,  המכילה  נדיפית,  הינה  טוטה  רימילור  כללי:  
הבוגרים לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופל. רימילור טוטה אינו פוגע באויבים טבעיים 

ומאביקים ואינו משאיר שאריות בפרי.
אזהרות לאדם: מסוכן בבליעה. גורם לגירוי בעור. 

אמצעי זהירות ומיגון: יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה מסוגו. יש להימנע מבליעת התכשיר 
ומכל מגע ישיר עמו בידיים או בעיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר. לבש בגדי עבודה, משקפי מגן 

(תקן EN-166) וכפפות גומי או ניטריל (EN-374/3). יש להקפיד לא למעוך ולא לנקב את הנדיפית.
סכנות לסביבה: מזיק ליצורים החיים במים, עם השפעות ארוכות טווח. יש להקפיד לא לזהם מקורות מים ובריכות דגים. 

התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הוראות שימוש:

הגידול    המזיק        מספר נדיפיות לדונם
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לפני התלייה יש לוודא קטילת בוגרי טוטה אבסולוטה במבנה.
בעת הגעת השתילים יש לבדוק שלא הגיעו עם נגיעות של טוטה אבסולוטה מהמשתלה. ובמידה וכן יש לטפל מיד בשתילים 

בתכשיר מורשה.
יש לתלות את הנדיפיות בגובה 2-3 מטר מהקרקע. אין לתלות על חוט ההדליה של הצמח, מחשש שבמהלך העונה, עקב 
ליפוף או השכבת הצמח הנדיפית תנשור. על הנדיפיות להיות מוגנות מפגעים מכאניים כגון כלים חקלאיים או תלישה ע"י 

העובדים במהלך העונה. 
נגיעות, בהתאם להוראות פקח  יש  נוספות, באם  ולשלב עם שיטות הדברה  יש לנטר את הנגיעות בחלקה במהלך העונה 

מזיקים מורשה.
יש לתלות את הנדיפיות בחלון זמן משבוע לפני השתילה עד שבוע לאחר השתילה.

התכשיר יהיה יעיל עד 180 יום מהתליה, בהתאם לתנאי מזג אויר והסביבה. באזורים החשודים כנגועים באוכלוסיית טוטה 
בנוסף  המורשים  האפשריים  והתכשירים  האמצעים  בכל  הצורך,  במידת  להשתמש  יש  נגיעות,  עם  ובחלקות  אבסולוטה 

לרימילור טוטה.  את הנדיפיות יש לתלות באופן אחיד בכל החלקה, לפי הכמות הנקובה בטבלה.
חישוב השטח המטופל הוא כלל שטח המבנה כולל ה"מרפסות", המעברים והפתחים ולא רק השטח הנשתל.

יש לשמור בחלקה המטופלת על סניטציה מלאה - סגירת הפתחים באופן קבוע ושלמות מוחלטת של המבנה מחורים. 
במידה ולא נשמרת סניטציה זו, אין לטפל בתכשיר, עקב הסיכון לנגיעות בטוטה אבסולוטה ע"י הגעה של נקבות מופרות 

לחלקה המטופלת מבחוץ. 
יש לתלות מלכודות לניטור המזיק בחלקה המטופלת, בהתאם להנחיות המדריכים או החברה המשווקת את מלכודות הניטור. 
חובה על פקח מזיקים מורשה לנטר את ביצי וזחלי טוטה אבסולוטה בעלים ובפירות וכן מומלץ לנטר את המזיק בצמחים 
הפונדקאים למזיק 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.
בגמר השימוש:

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר תליית הנדיפיות בחלקה יש לרחוץ היטב את הידיים.
בגמר השימוש: יש לאסוף את הנדיפיות מהחלקה ולהשליכן למיכל האשפה.

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

חומר שנשפך: חומר שנשפך יש לאסוף לכלי אטום ולהשליך למיכל האשפה.
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. 
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(E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate 92% :ו-8%מכיל: 185 מ"ג לנדיפית


