מנגן-און

املنغنيز عيل

אבקה מסיסה

Mangan-On (Mn) SP

מכילCopper (Cu) 0.75%, Iron (Fe) 4.8%, Manganese (Mn) 3.6%, Zinc (Zn) 4.8% :

תערובת מיקרואלמנטים בהרכב ייחודי להשלמת חסרים בצמח

פלפל ,חסה
שקד

3

500

בריסוס :במנגו במינון של 0.2%במרסס ) 2ק”ג במרסס של  1000ליטר(.
גידול

מינון

מנגו

0.2%

הערות
בריסוס ,על פי מצב
הפיסיולוגי

מכיל 1 :ק"ג

ימים לפני קטיף
3

נקודות המגע במים וסבון .במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את
העיניים במשך  15דקות לפחות .במקרה של בליעה יש לפנות לרופא
ולהציג בפניו את תווית התכשיר.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות .ביה”ח רמב”ם
חיפה ,טל.04-7771900 .
היצרןSuzhou Liansheng Chemistry , China:

רישיוןהאגף להגנת הצומח/18:ה"צ4444/

Batch:
Exp. Date:

ת .עדכון התווית10/18 :

כללי :מנגן-און הינו אבקה מסיסה המורכב ממיקרואלמנטים על
בגמר השימוש:
בסיס כילאטים מתכתיים של  EDTAבריכוז גבוה למניעת מחלות חסר ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות
בצמחים ולהזנת גידולים חקלאיים .המיקוראלמנטים אשר נמצאים
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס
בצורת כיאלט ,מאפשרים זמינות מידית לצמח וקליטה מהירה של
וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות
היסודות .מכיל כילאט מנגן  ,3.6%כילאט אבץ  ,4.8%כילאט נחושת
לסילוק תשטיפים.
 0.75%וכילאט ברזל 4.8%
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן
אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה בשאיפה ובמגע עם העור .עלול
ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים
לגרום לגירוי בעור ובעיניים.
ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות
אזהרות לסביבה :התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אמצעי זהירות :יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול
מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי
בתכשירי הדברה להלן :שימוש בבגדי עבודה ארוכים ,סרבל עמיד
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
לכימיקלים ,נעלי עבודה סגורות ,כובע לכיסוי ולהגנה על השיער,
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר השימוש החלף בגדים וכבסם
כפפות נאופרן )תקן  ,(EN-374/3משקפי מגן עם אטימה מהצד (תקן
 ,)EN-166מסיכת חצי פנים (תקן  )EN-140עם מסנן (תקן  (EN 14387-בנפרד מהכביסה הרגילה ,רחץ ידיים בסבון.
כניסה מחדש 12 :שעות לאחר הריסוס .בבתי צמיחה יש לאוורר
מסוג  . ABEK-P3אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול בחומר.
הכנת התרסיס :נער היטב לפני השימוש .שפוך את הכמות
היטב לפני הכניסה.
המתאימה למיכל המרסס המלא בחלקו מים ,והשלם לאחר מכן את
יתרת המים תוך ערבול מתמיד .המשך בערבול במשך כל זמן הריסוס .אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה ,במקום
קריר ויבש .יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון
יישום:
לגידולים שונים מומלצת מנה כללית של  60-120סמ"ק מנגן און
חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
ל-מ"ק מים.במצעים מנותקים :חול ,טוף וצמר סלעים  30-60סמ"ק
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או
ל-מ"ק מים.
שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת יש לכסות בחול או
נסורת ,לאסוף ולהעביר לאתר פסולת מסודר.
גרם
ימים לפני
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או
גידול
הערות
לדונם
קטיף
במתקן שטיפה בלחץ מים .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך
3
500
הדרים
האריזות לפח האשפה.
3
500
אפרסק ,משמש
בהגמעה,
על פי מצב
עגבנייה,
מלפפון,
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור עם החומר ,יש לשטוף את
3
500
הפיסיולוגי

