כללי  :שבח  200תורם לשיפור פוריות הקרקע ,הגדלת אוכלוסיות
המיקרואורגניזמים החיובים לצמח ומשפר את קליטת חומרי המזון
מהקרקע לצמח .תרכיז חומר אורגני חופשי ממחלות ,זרעים ועשבי
בר .ליישום דרך מערכת ההשקיה.
אזהרות :מגע עם העור עלול לגרום לגירוי,לכוויה או תגובה אלרגית
אמצעי זהירות ומיגון :יש להקפיד על הוראות הבטיחות ואמצעי
הזהירות בשימוש בתכשיר זה .מנע מגע התכשיר עם העיניים
באמצעות משקפי מגן  .מנע מגע התכשיר עם העור באמצעות כפפות.

שבח 200

תרכיז נוזלי

 Booster 200تقدير 200
מכיל :לאונידריט  150גרם/ליטר
דרגת רעילות  :מסוכן IV
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד – לא לשימוש ביתי
لالستخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام المنزلي

סכנות לסביבה :התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הוראות שימוש:

בעל הרישוי ויצרן  -חקלאות ביולוגית

הכנת הקרקע לפני היישום
 .1לקבלת תוצאות מיטביות ,יש לדאוג שהקרקע תהיה מתוחחת
היטב ומפוררת ונקיה מתכשירים כימים .
 .2אין להשתמש בתכשיר במתקנים שאינם נקים
 .3לפני היישום ,יש לבדוק שאין נזילות או פריצות במערכת
ההשקיה.

מושב נוב ,טלפון , 03-5055054
 Mailoffice@biofarm.co.ilפקס 03-5531294
Web www.biofarm.co.il

מס' רישיון לשימוש בחקלאות אורגנית :
 / 05ה"צ 7300 /
מס' 11023 :NOP

אופן המילוי :יש למלא את הנוזל למיכל נקי אשר לא נעשה בו
שימוש עם מרכיבים כימים

בגמר השימוש:
ניקוי כלי היישום :בגמר הדישון לנקות את מיכל
הדשן מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

אופן היישום:

הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר השימוש החלף
בגדיך וכבסם בנפרד מכביסה רגילה  ,רחץ את ידך
בסבון.






לנער היטב את מיכל הדשן לפני פתיחתו
יש למהול את הנוזל עם מים ביחס של  1ליטר לכל  4ליטר מים
לוודא שמיכל הדישון נקי מחומרים כימים
להזרים כמות של ליטר לדונם לפי הטבלה המצורפת
גידול
עגבנייה ,פלפל ,חציל

בזיל ,מלפפון ,חסה

כרוב ,כרובית

הערות

מינון תדירות
הטיפול
סה"כ 10-12
פעם
2-4
ליטר בשבועיים ליטר לדונם
למחזור
לדונם
גידול
סה"כ 8-10
פעם
1-2
ליטר לדונם
ליטר בשבוע
למחזור
לדונם
גידול
סה"כ 9-10
פעם
1-2
ליטר לדונם
ליטר בשבוע
למחזור
לדונם
גידול

לתשומת לב :היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך
העבודות בהן נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית .אולם היות
שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות
והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה  ,ע"פ הוראות
היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.

מכיל  10 :ליטר

אחסון :יש לאחסן במחסן כימיקלים מוצל סגור ונעול.
יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי
מוסמכים – אין לאחסן בתנאי טמפרטורה גבוהים
טיפול בתכשיר שנשפך :יש לספוג בחול או בנסורת
ולפנות אותו לאתר פסולת מורשה.
טיפול באריזות ריקות :בגמר השימוש יש לשטוף את
האריזה הריקה ולפנות אותה לפח אשפה
עזרה ראשונה:
פגיעה בדרכי נשימה רחק את הנפגע מהאזור
המזוהם ,השכב אותו באוויר הצח ,קרא לעזרה
רפואית .פגיעה בעור :שטוף היטב במים זורמים
לפחות  15דקות ,תוך כדי הסרת בגדים ונעלים
ספוגים .העבר להשגחה רפואית .עיניים :שטוף היטב
במים זורמים לפחות  15דקות ,תוך כדי פישוק
העפעפיים .דאג לעזרה רפואית.בליעה :שטוף את הפה
ושתה הרבה מים .אין לגרום להקאה .דאג לקרוא
לעזרה רפואית.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות .
רמב“ם חיפה ,טל. 04-7771900 .

תאריך עדכון 09/2017 :

