נאנובץ

ת״נ

Nanovatz SL
תרכיז נוזלי
Soluble Liquid

לשימוש כדשן בריסוס עלוותי
להשלמת מחסורי אבץ

לפתיחה

דישון עלוותי
foliage
fertilization

נאנובץ הינו דשן נוזלי המכיל כלאט אבץ
לריפוי מחסורי אבץ.
הרכב 102 :גרם בליטר אבץ
דרגת רעילות :מסוכן ( .)IVמס' או"ם :אין
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת:
/08הצ1932/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע
בכל מקום על התווית או על האריזה.
Batch number and production date can be
printed anywhere on the label or packaging.
מיוצר ע"י ,NUTRIAG LTD :טורונטו ,קנדה
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל , 09-7626257 .פקס09-7626327 .
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אזהרות:
•מסוכן בבליעה.
•עלול לגרות עיניים ולגרום כוויות בעור.
אמצעי זהירות ומיגון:
•בזמן הטיפול בחומר ובתרסיס יש ללבוש
בגדים ארוכים ,לחבוש כפפות-עמידות-
מים מפוליאתילן או מפוליויניל—כלוריד.

הגידול

הפגע

הריכוז

תפוח

מועדי הטיפול
•נותנים  3-4ריסוסים .ריסוס ראשון יינתן עם
תחילת הלבלוב .ריסוסים נוספים מדי  7-10ימים.
•המינון הגבוה למטעים הסובלים ממחסור קשה
באבץ .המינון הנמוך  -לתחזוקת המטע ולמניעת
מחסורי אבץ.
•יש לטפל לפי ההמלצות ולפי בדיקות עלים.
•המינון הגבוה למטעים וכרמים הסובלים ממחסור
כבד באבץ.

עידכון תווית06/16 :

הדרים,
אפרסק,
נקטרינות,
שקד ,רימון,
גפן
עידכון תווית07/12 :

מחסורי
אבץ

0.1%
- 0.2%

הוראות שימוש:
הכנת התרסיס :נער היטב את המיכל לפני
שפיכת החומר .שפוך את הכמות הדרושה
של החומר למיכל המרסס המלא מחציתו
במים תוך כדי ערבול .לאחר התמוססות
החומר השלם עם כמות המים הדרושה .שמור
על ערבול מתמיד בזמן הריסוס .אין להשאיר
תרסיס במיכל הריסוס יותר מאשר  6שעות.

בגמר השימוש:
•ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את
המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס
וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים.יש
לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
•סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף
תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל
איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות
דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש
לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי
המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח
חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי
לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
•איחסון :אחסן במקום נעול קריר ויבש
המתאים לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים
ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.
•תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג
בנסורת או בחול לאסוף לכלי אטום ולהעביר
לאתר פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו
או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת
הרעילה ברמת חובב.
•טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה
היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל
המרסס נקב ומעך את האריזה השטופה
והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר
פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.
•לאחר הריסוס ולפני אכילה ,שתיה ועישון,
רחץ היטב את ידיך וגופך במים חמים וסבון
והחלף את כל בגדיך .החלף את הבגדים

המזוהמים וכבס אותם במים ובסבון לאחר
שעברו ניטרול בתמיסת סודה לכביסה . 10%
אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו .לעבודה
יש ללבוש בגדים לאחר כביסה בלבד ,יש
לכבס את הבגדים בנפרד מכביסה רגילה.
•הרחק מהישג ידם של ילדים .הרחק ממזון,
שתיה ומזון בע"ח.
כניסה מחדש :ניתן להיכנס לשטח עם
התייבשות טיפות התרסיס או לחילופין
כעבור  12שעות.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע החומר עם העור ,או הבגדים,
הורד את הבגדים המזוהמים ורחץ מיד את
האיזור המזוהם .במקרה של מגע החומר
בעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים במשך
 10דקות ולפנות לרופא .במקרה של שאיפת
אדי החומר יש להעביר את הנפגע למקום
מאוורר ולקרוא לרופא .במקרה של בליעת
החומר אין לעורר הקאה ולפנות לרופא.
במקרה של הרעלה יש לפנות לרופא .בפנייתך
לרופא הצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא:
מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות
הוא04-7771900 :
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה
עלול להזיק לבריאות ולסביבה .קרא את
התוית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם
להוראות.

