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דישונית – דשן אורגני

הוראות שימוש

Dishunit -

הפעולות לביצוע בגמר השימוש

אזהרות
גורם לגירויים בעיניים .עלול לגרום לגירויים בעור ,בנשימה ובעת הבליעה.
יש להימנע מלנשום את התכשיר בעת היישום.
אופן היישום:

הזנה תוך כדי השקייה דרך מערכת הטפטוף
הערות
מינון
גידול
הערות כלליות לכל הגידולים:
אופן ותדירות היישום בכל
הגידולים אותו הדבר אך ,משך
הזרמת הדשן למערכת ההשקיה
ירקות
משתנה לפי הגידולים בהתאם
לפירוט שבהמשך.
פלפל
ירקות,
יש ליישם פעם בשבוע:
הדרים
עגבנייה
בכל הגידולים בתווית !
ופטרוזיליה
חציל
1%
מזוג לתוך מיכל הדישון את
( 10סמ"ק
מלפפון
הדישונית במינון המומלץ וערבב
מים)
בליטר
היטב .הכנס את צינורית משאבת
קישוא
הדישון למיכל עם תמיסת
חסה
הדישון .כוון את שעון משאבת
הדישון לשאיבה ביחס של 1: 200
והפעל את מערכת ההשקיה.
תבלינים
פטרוזיליה
בזיל
מנטה ספרדית
פרחים
פיטוניה
וינקה
דשא
שיחים
ורד ,גפן
עצים
הדרים
מנגו
אבוקדו
תבלינים
באדניות
בזיל
מנטה ספרדית

דשן אורגני נוזלי
מכיל :תרחיף דג
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש"

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית
מס' רישיון הגנת הצומח/2010 :הצ2402/
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי :NOP
מס' רישוי /2010-הצ11026/
תכולה:

כל יתר
הגידולים
1%
( 100סמ"ק
ב 10 -ליטר
מים)

(בירקות ,תבלינים ופרחים):
משאבת הדישון תזרים למערכת
ההשקיה את הדשן במשך 20
דקות.

טיפול באריזות ריקות:
לרוקן את האריזה עד תומה .אין לבצע שימוש חוזר .יש להשליך
למיכל אשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה:
החומר חודר לגוף בבליעה ,דרך העור או דרך הנשימה.
במקרה בליעה :אין לתת דבר לאדם ללא הכרה .שטוף את הפה ושתה
מים .אין לגרום להקאה .במקרה הקאה ,הטה את ראש האדם שנפגע
כלפי מטה .גש לרופא מיידית.
פגיעה בעור :רחץ במים זורמים וסבון  15דקות .במקרה של המשך
גירוי גש לרופא.
פגיעה בנשימה :יש לעבור למקום עם אוויר חופשי .במקרה שהאדם
לא נושם הנשם מלאכותית .היעזר במסיכת חמצן .גש לרופא מיידית.
פגיעה בעין :שטוף במים זורמים כולל העפעפיים במשך  15דקות.
במקרה של המשך גירוי גש לרופא.

ליטר

מידע לרופא :מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא:
.04 -8541900

תאריך תפוגה:

 3%אשלגן ( 1% ,)Kזרחן( 6.5% ,)Pחנקן ()N

בעל רישיון ויצרן:

דע-קדם פרוייקטים ( )1987בע"מ

(בדשא ושיחים):
משאבת הדישון תזרים למערכת
ההשקיה את הדשן במשך 40
דקות.
(בעצים):
משאבת הדישון תזרים למערכת
ההשקיה את הדשן במשך 00
דקות.
השקייה בעזרת משפך

1%
( 10סמ"ק
בליטר מים)

מס' אצווה:

אחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום קריר ויבש המיועד
לאחסון דשנים ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי
מוסמכים והרחק ממזון אדם וחיה .לאחר כל שימוש הקפד לסגור
היטב את האריזה.
אין לאחסן בטמפרטורה העולה על .45 C

החטיבה לביוטכנולוגיה חקלאית

רח' הזית  ,8גן-חיים  .44010טל 00-2412283 :פקס00-2412382 :
www.du-kedem.com E-mail: info@du-kedem.com
תנאי מכירה:
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים ,העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן
שימוש אחר.

יש לנער היטב לפני השימוש!
שמור במקום חשוך וקריר

יש ליישם פעם בשבוע.
תאריך עדכון תווית01/2012 :

