הוראות שימוש:
אזהרות :מסוכן בבליעה ,יש לנהוג בתכשיר בדרכי הזהירות המקובלים
בעת שימוש בחומרי הדברה.
אמצעי זהירות ומיגון :בזמן הכנת התכשיר המנע ממגע עם העיניים.
לבש חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים ,הרכב משקפי
מגן )לפי תקן , (EN-166חבוש כפפות גומי )לפי תקן .(EN-374/3
אל תאכל או תשתה בזמן העבודה ,אל תעשן בזמן העבודה.
הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעיניים.
רחץ היטב במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.
סכנות לסביבה :לא ידועות או צפויות השפעות סביבתיות שליליות מכיוון
שהתכשיר מכיל מרכיבים טבעיים בלבד.

הכנת התרסיס :מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים .שפוך את
הכמות הדרושה של התכשיר דרך המסנן לתוך מכל המרסס תוך כדי
ערבול ,והשלם את כמות המים החסרה .יש להמשיך להפעיל את
מערכת הערבול עד תום הריסוס.
אופן היישום:
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ניתן ליישם פעמיים ,בהפרש של  10-14יום.
שילובים :הניסיון שנצבר מלמד שניתן לשלב סופרפיפיטי עם מרבית
תכשירי ההדברה וההזנה ,מומלץ לבצע בדיקה מקדימה כדי להימנע
מפגיעה בגידול .אין לשלב סופרפיפיטי עם אגרוכימיקלים חומציים,
השילוב עלול לגרום לפגיעה בגידול.

סופרפיפיטי
תרכיז נוזלי

SuperFifty

ﺳﻮﺑﺮ ﻓﻴﻔﻴﺘﻲ

סופרפיפיטי – תמצית אורגנית ממקור טבעי )אצות ים(
לשיפור יצירת השורשים ,הצימוח והיבול
סופרפיפיטי – מכיל תמצית סופר מרוכזת של Ascophyllum
 nodosumהמופק מהמפרצים הטבעיים של דרום מערב אירלנד
מאושר לחקלאות אורגנית
מכילAscophyllum nodosum 500 g/l :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' או"ם :לא מסווג
דרגת רעילות IV :מסוכן
לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי

ﻟﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﻌامل اﳌﻨﺰﱄ  -ﻟﻼﺳﺘﻌامل اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻘﻂ

רישיון השרותים להגה"צ
לחקלאות אורגנית מס'/18 :הצ7476/
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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 ,אידוי
ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :בתום העבודה התרחץ ,החלף בגדיך
ואל תלבש מחדש בגדי עבודה שלא כובסו .את בגדי העבודה יש לכבס
בנפרד.
כניסה מחדש לחלקה המרוססת ) :(Re-Entryלאחר התייבשות
התרסיס .בבתי צמיחה ובמנהרות יש לאוורר בשיטות המקובלות היטב
לפני כניסה מחדש.
אחסון התכשיר :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול,
יבש וקריר ,המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק מהישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים .אחסן מעל  C5°מעלות.
טפול בתכשיר שנשפך :יש לספוג בנסורת או בחול ,לאסוף ללא מגע
ידיים )באמצעות מטאטא ויעה( תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או
שהתקלקל בזמן האחסון ,הינו כפסולת ויש להשליכו לאתר פסולת.
טיפול באריזות ריקות :מיכל שהתרוקן יש לשטוף  3פעמים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף למיכל המרסס ,נקב ומעך את
האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
אין לעשות שימוש חוזר באריזה.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע בעיניים ,שטוף במים זורמים עם עיניים פקוחות במשך
 15דקות לפחות ופנה לרופא .במקרה של נשימת ענן תרסיס ,העבר את
הנפגע לאוויר צח וקרא לרופא .במקרה של מגע עם העור ,הסר בגדים
החשודים כמזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון וקרא לרופא.
במקרה של בליעה ,קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו .אין להכניס
מאומה לפיו של אדם מחוסר הכרה .יש לשטוף עם מים זורמים במשך
 15דקות לפחות .במקרה של בליעה יש לפנות לטיפול רפואי.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות .בי"ח רמב"ם,
חיפה ,טל04-7771900 .
תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו.
אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים לכל
התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן
אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

