EM-1
 EM-1מסייע ומשפר נביטה ,יצירת שורשים ,צימוח ועמידות,
לבלוב ,פריחה ,תנובה ואיכות הפרי .הוא משפר את המצב
הפיזי ,הכימי והביולוגי של האדמה ומאיץ תהליכי קומפוסטציה.
 EM-1מעורר מיקרואורגניזמים חיוביים בקרקע ,בכך הוא
מקדם חיים פעילים באדמה וכן את פוריותה EM-1 .יוצר
בקרקע סביבה עשירה במרכיבים תזונתיים זמינים לצמח וכן
משפר את עמידות הצמח.
הוראות שימוש:
אזהרות:
 מנע מגע התכשיר בעיניים במצבו המרוכז.
 יש לשמור הרחק מילדים ובעלי חיים.
אמצעי זהירות:
 במידה והמכל נפוח ,יש לפתוח בזהירות ולשחרר את
ה  CO2בזהירות.
 בשל החומציות הגבוהה ,אין ליישם על צמחים,
עלים או שורשים ללא דילול.
 בעת הטיפול יש לנהוג עפ"י כללי הזהירות בחומרי
הדברה ולהימנע מבליעה .אין לשתות ,לאכול או
לעשן בזמן הטיפול.

EM-1
מיקרואורגניזמים מועילים
Effective Microorganisms
اي ام  - 1االحياء المجهرية النافعة

מטייב קרקע
נוזל
מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית
מכיל :בקטריה חומצה לקטית ,בקטריה פוטוטרופית ,שמרים ,מולסה
מקנה סוכר ומים
דרגת רעילות – אינו רעיל | מספר או"ם – בלתי מסווג
אינו דליק ואינו קורוזיבי

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
הכנת התכשיר :היישום בהתאם למינון בטבלה שלהלן .במידה
ונעשה שימוש בדוד דישון – יש לשטוף את הדוד היטב מחומרי
הדברה .יש להשתמש בתכשיר המהול תוך מספר שעות .אין
ליישם באותו יום עם חומרי הדברה.
לפני היישום – יש לשים לב:
 התכשיר בעל ריח חמוץ מתוק .אין להשתמש במידה
והריח משתנה לריח רקבון.
 לתכשיר מקדם חומציות ( .3.0-3.6 )PHאין
להשתמש בתכשיר במידה והחומציות הנמדדת היא
מעל ל .4-במקרה של ספק מומלץ לבדוק עם נייר

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד
ليس اللستعامل البيتي – اللستعامل الزراعي فقط

EM-1
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס:
 בגמר בריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
 יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט.
 את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים.
הגנה אישית בגמר העבודה:
 עם גמר הטיפול יש לרחוץ היטב את הגוף ,בפרט את
החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:
 לאחר התייבשות התרסיס.
איחסון:





לאחסן במקום מוצל וקריר.
לשמור את התכשיר במיכל המקורי.
לא לשמור חומר שדולל.
לא להקפיא.

טיפול בתכשיר שנשפך:
 לספוג במגבת או מטלית ולשטוף.
 ניתן להשתמש בחומר סופג כמו נסורת ,חול וכדומה.
טיפול באריזות ריקות:
 יש לרוקן לגמרי את האריזה ולשטוף במים.
 השלך את אריזת התכשיר לפח אשפה.

משווק ע"י  EMישראל ,ת.ד 876 .רעננה 4310801
077.234.73.83

עזרה ראשונה:
 במקרה של מגע עם העור – יש לשטוף
במים ובסבון.
 במקרה של בליעה – יש לשטוף את הפה



לקמוס או בעזרת מד חומציות.
היווצרות פתיתים לבנים על פני השטח הינה תופעה
טבעית.

אופן היישום:
הגידול
בצל ,שום ,כרובית
תות שדה
חסה
בזיל
מלפפון ,קישוא ,מלון
אבטיח ,דלעת
עגבניה
אבוקדו ,לימון

info@emisrael.co.il www.emisrael.co.il
מיוצר ע"י EMRO EHG Deutschland GmbH, Germany
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מינון

 1ליטר /
דונם /
שבוע

הערות
* לאורך כל עונת הגידול
* למהול פי 1000-במים
* אין ליישם על שתילים
צעירים (לא רלוונטי
לעצים)
* במידה של גשם – ליישם
אחרי הגשמים
* מומלץ לתת ב 1/3
האחרון של ההשקיה

אנו ממליצים על יישום אחת לשבוע .שימוש עקבי ומתמיד ייתן
את התוצאות הטובות ביותר.

מס אצווה __________:תכולה___________ :
תאריך תפוגה_________:



במים ולשתות מים.
במקרה של מגע החומר בעיניים – יש לשטוף במים
זורמים .במידה וישנו גירוי מתמשך בעיניים ,יש
לפנות לרופא המטפל ולהביא את תווית התכשיר.

מידע לרופא – המרכז הארצי למידע בהרעלות – ביה"ח
רמב"ם טל04-8541900 :

תנאי מכירה :חברת  EMישראל ומפיציה משוכנעים ביעילותו של
התכשיר  .EM-1מכיוון שאין ביכולתנו לפקח על אופן האחסון
והשימוש בתכשיר ועל התנאים בעת השימוש בו ,אין אנו אחראים לכל
התוצאות והנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה,
הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.
תאריך עדכון תווית7/12/2016 :

