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ערכת התקנה לקהל הרחבערכת התקנה לקהל הרחב



טרמיטיםובקרתיעילהניטורמערכת
שלמה

?מהוטרמיטיםפיתיון

אלהטרמיטיםשלהדופןיוצאיוהמשיכההאכילהרצון*
מעבדותידיעלשנערכובמחקריםהוכחהפיתיון

.העץעללהגנהכמתמחותשאושרו,עצמאיות

,כימיקליםעלהמבוססיםלטיפוליםבניגוד
מהווה,הסלקטיביתהשפעתוידיעלהפיתיון

באדםפוגעואינולסביבהידידותיפתרון
ריחותמייצראינו.לצידוהחייםובבעלי

במידהזאתוכל,תהוםבמיפוגעואינו
שלהעבודהפרוטוקולתחתבוומשתמשים

TERMITX®

התנהגותםואתהמיוחדתהביולוגיהאתמנצל
פעילותאתהמאפשריםהטרמיטיםשל

מבליוזאתהמושבהבתוךהפעילהחומר
.האחריםהפרטיםמצדדחייהלעורר

DIFLUBENZURÓNעובדזהאיך

הפועל(IGR)כיטיןסינתזתמעכבהואהפעילהחומר
בסיסיתמולקולה,כיטיןייצורמונע,הטרמיטבגוף

.השלדלהתפתחותלטרמיט

טרמיטיםשלחברתיתהתנהגותעלמבוססהתהליך
מזוןאספקתעלאחראיםפועלים.למחלקותהמחולקת

העברת)האכלהבאמצעותהעברהידיעל,המושבהבכל
.(לפה-הטבעתמפיאולפה-מפהמזון

לכלליעילבאופןהחומרהפצתאתמאפשרתזוהתנהגות
בגוףחלקונותר,שנאכלהפיתיון.הקןאוכלוסיית

.האחריםהפרטיםאתמזיןהאחרוחלקוהטרמיט
שלוהגדילהההתנשלותתהליךאתמשבשהחומר

.לבגרותהגעתםלפניאותםוקוטלהצעיריםהטרמיטים
DIFLUBENZURÓNכיטין-אקסושלנכוןייצורמונע.

עלרקפועלשהואהיות,לסביבהיחסיתידידותיחומר
חוליותבעליעלהשפעהלוואיןכיטיןשלדבעלייצורים

.ואדםמשקחיות,חיים-דו,דגיםכמו

DIFLUBENZURÓNלטרמיטיםכיעילמוכח
מושבתשלמוחלטתהיעלמותתושגובאמצעותו
.הטרמיטים

רק על כולה ולא פועל על המושבה הוא 
.הנמצאים במגע עם קוטל החרקיםהפרטים 

יתרונות-®TERMITXפיתיון

.טרמיטיםעלבשליטהמאודיעילהטרמיטיםפיתיון
עלהמבוסס,המסורתיהכימילטיפולבניגודוזאת

הפעילהחומרלהפצתארוךזמןומשךכימייםמחסומים
.המושבהבכל
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נדרשהמזיקיםבקרוהניטורהפיקוחתקופתבמהלך
.תוצאותיואתלוודאבכדיוזאתהתהליךאחרלעקוב

קבועכיסוימספקהטיפול,הכללמןיוצאותהתוצאות
באזורהטרמיטיםמושבותשלמוחלטחיסולוישיג

.הטיפול

.מובטחותתוצאות-®TERMITXמערכת

TERMITX®פעולהבעלתובקרהניטורמערכתהינה
שימושידיעלבמושבהמוחלטתשליטההמשיגהאיטית

הפעילהחומרעלהמושתתמזוןבפיתיון

DIFLUBENZURÓNידיעלנבלעהואשכאשר
אתמעבירהוא,שלוהביולוגיהאתומנצלהטרמיט
עדבמושבההפרטיםלשארגורםשהואהנזקהשפעת
.מוחלטלחיסול



®TERMITXמערכת
הצלחהשלשנים10מיותר

עםטיפוליםומאותשניםמעשריותרשלניסיוןקיים
במוסדותוהןפרטייםבמבניםהן,דופןיוצאותתוצאות
:מנובעתהמוצלחתהתוצאה.גדולים

המתודולוגיהתהליך

השימוש,פועלתהיאבוהמדיום,הטרמיטהתנהגותלמידתעלתוצאותיהאתמבססתהמערכת
המערכת.טרמיטיםלבקרתיעילפעילמרכיבבתוספתגבוההמשיכהובעלאטרקטיביסופרבפיתיון
.פעולהשלבי3ביצועקביעתשלתהליךמציעה

בהתאםשתיושםחשוב–התקנה
רבניסיוןעלהמבוססהמצורףלפרוטוקול

,להוראותבהתאםיישום.יעילותותוצאות
.התהליךלהצלחתיובילו

ביותרהחשובהשלבספקללא–סריקה
הגורמיםאתלאתריששבושלב.להצלחה
טרמיטיםלהימצאותמקורלהוותהעלולים

,עץפסולת).לביתכםלסיכוןיגרמואשר
שלבלאחר.('וכועץמבני,יבשיםשיחים

והיאהבאלשלבלהתקדםנוכל,זה
.טרמיטקסערכתהתקנת

יוצאDIFLUBENZURÓNשלהאפקטיביותמיזוג•
.כפיתיוןהמשמשתהתאיתאטרקטיביותעםהדופן

בשליטהביעילותוכולובעולםהמוכרפעילמרכיב•
.טרמיטיםעל

.מראששהוגדרהעבודהפרוטוקולפיעלפעילות•

®TERMITXחברתשלוצמודמלאושירותתמיכה•

שהטרמיטיםלאחר-הטיפולהמשך
השלבזה,בתחנההפיתיוןאלמתחברים

חברתמנציגיאחדעםקשרליצוריששבו
וימשיךלביתכםשיגיעמנתעלטרמיטקס

להגיעבכדיוזאתההדברהתהליךאת
טוטאליתהתחברות–והיאלמטרה

.וחיסולהלמושבה



.למבנהנזקיםאו/וטרמיטיםהימצאותלאתרבכדימקיףסביבתיסיורלערוךיש,ראשית
.טרמיטיםשלמשיכהמוקדשמהוויםהידועיםהמקומותאותםאתולאתריסודיתסריקהלבצעיש

רכבתאדני,עץמחסני:כגוןוניירעץמוצרימשולביםבהםמקומות,כללבדרךיכללואלהמקומות
לדאוגיש,הטיפולמתהליךכחלק.ועודמעץגדרות,גזםערמות,בקרקעהנותריםעץגזעי,לנוי

.לטרמיטיםמשיכהמקורלהוותהעלולגורםכללפנות

התקנה ראשונית של תחנת קרקע–פרוטוקול פעולה 
–התקנה 

תחנת חוץ

ניצור גומחה בגודל  
מ ובעומק של  "ס8.5
מ"ס24

ניתן להשתמש  

במקדחה ומקדח  

מ  "מ80בקוטר אדמה 

.או באת חפירה

התחנהאתנטמין

יושבתשהיאונוודא

מקסימוםעדהיטב

.העומק

חלקיאתנרכיב

אתנכניס.המטמונת

תוךאלהעץרכיב

.התחנה

נמלא את מכל  

( 5רכיב )הפיתיון 

"טרמיטקס"בפיתיון 

מוגזמתלחותתהיהלאבובאזורתמוקםשהתחנהלהקפידיש:בהתקנהנתחיל,הסריקהבתום
לאובדןלגרוםשעלולה(למרזבמתחת,מזגניםלניקוזמתחת,לברזיםמתחת,מיםרוויאזורים)

.הפיתיוןיעילות

באמצעות דוקרן או  
נוודא שאין  , מברג ארוך

במקום לחפור מגבלה 
,  פלסטיק/ברזלצינור )

(יציקת בטון ועוד

'מ5

נבצע תכנון מוקדם 
לקביעת מיקום התחנות  

מטרים  5במרחקים של 
מהשנייה בהיקף  אחת 

.המבנה

פיתיוןלמלאיש

שיותירלגובהעד

מפיתיוןריקמ"ס5

:תכולת הערכה

A–2X לתחנת מפתחTERMITX® IG
B–5X לתחנה מכסהTERMITX® IG
C–5X תחנתTERMITX® IG
D–5Xמיוחדפיתיון עץ

E–5X פיתיון לתחנה מכלTERMITX® IG
F–5X פיתיוןTERMITX®75ג'

A

B

C

D

E
F
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התקנה ראשונית של תחנת קרקע–פרוטוקול פעולה 

–התקנה 

תחנת חוץ  
TERMITX® IG

נסגור את מכסה 

המכל ונטמין אותו 

בהתאם למסילה  

.המסומנת

מכסהאתנסגור

בהתאםהמטמונת

.הזיזיםלסימון

התחנהאתנסמן

סדרלפיבמספר

.ההתקנה

אותהנעלה,ובסיום

התחנותמפתעל

עללהקלבכדיוזאת

מציאתן

בדיקתבמהלך.חדשיםושינוייםלגילוייםובביתבחצריסודיתסריקהלבצעיש,לחודשייםאחת
.התחנהאתונחדשאותונחליףפיתיוןהחלפתלבצעצורךוישבמידההתחנות
שימשיךמנתעלטרמיטקסחברתנציגעםקשרליצוריש,טרמיטיםפעילותישכיונראהבמידה

.הטרמיטיםלקטילתמורעלפיתיוןעםהטיפולאת
ההזנהבתחנותולשלוטלהמשיךבכדיוזאתנכונהביקורתתדירותעללהקפידחשוב

.שלהןובאטרקטיביות

ביקורת והחלפת פיתיון בתחנת קרקע–פרוטוקול פעולה 

נחשוף את התחנה  

מעלים ולכלוך  

ונפתח את מכסה  

.התחנה בזהירות

באמצעות המפתח  

נתפוס בתפס  , הייעודי

מכל הפיתיון ונרים או  

.בעדינות כלפי מעלה

נבחן את רכיב העץ  

ואת מכל הפיתיון  

*תקינותוונוודא את 

נחליף  , במידת הצורך

. את הפיתיון בחדש

נחזיר בעדינות את  

המכל ונסגור את  

.התחנה

. ללא רקב או ירוקת, ללא עובשים, תקינות הפיתיון באה לידי ביטוי בעובדה שהוא נראה תקין*
.יש להחליפו בחדש, במידה ואחד מכל אלה מתקיים

מעקבוהמשך 

.הטיפול



–התקנה 

תחנת פנים  
TERMITX® ON
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לאחר מספר . לאחר שהטרמיטים התחברו אל הפיתיון הם ימשיכו לצרוך אותו יותר ויותר ככל שיחלוף הזמן
.הצריכה תפחת בהדרגה בשל היחלשות המושבה וזאת עד לסיום הטיפול, חודשים

חיסול המושבה

הקאסטותבקצב הפעילות עקב פגיעה במערך האטה -בתפקידם ושינויים בילבול
.במושבהבלבול ויצירת 

בגלל  ( הבטן תהיה שקופה עד חומה, במצב נורמלי)הטרמיט נהיית לבנה בטן -צבע
.  צריכת פיתיון גבוהה

.היחלשותםשתוקפת את הטרמיטים וזאת עקב בקרדיתלהבחין ניתן -קרדיות

:מספר אותות בהתנהגות הטרמיטים שיעידו על הכחדת קן הטרמיטיםישנם 

טרמיטקסיגיע נציג חברת , לאחר תקופת הניטור בה התגלתה אוכלוסיית טרמיטים פעילה באחת מהתחנות
.המיועדת לבעלי המקצוע המורשים בלבדטרמיטקסלהמשך טיפול מקצועי באמצעות ערכת הטיפול של 

.יביאו לחיסול המושבה, ואמצעים נוספים אחריםטרמיטקסשילוב הפיתיון המורעל של 

(לנוחיותך)סימני פעילות טרמיטים 

WWW.TERMITX.COM:שכתובתוטרמיקסכנסו לאתר , תמונות וסרטונים להמחשה, למידע נוסף
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