אורגניטופ

ORGANITOP

Vegetable protein hydrolisate
הוראות שימוש:
אזהרות :מסוכן בבליעה
אמצעי זהירות ומיגון :הימנע מבליעה וממגע
עם העיניים .לבש בגדי עבודה ,הרכב משקפי
מגן (לפי תקן  )EN-166חבוש כפפות גומי (לפי
תקן  )EN-374/3בעת השימוש בדשן.
אל תאכל ואל תשתה בזמן העבודה .אין לעשן
בזמן העבודה.
אופן היישום :מיועד ומתאים להדשייה –
יישום הדשן עם מי השקיה.
לשימוש בלבד של גידולים כדשן ראש במהלך
עונת הגידול.
מינון ליישום:
גידול
זית
חוחובה

 0.5ליטר לעץ
 0.2ליטר לשיח

ימי המתנה
לפני קטיף
3
3

מינון

לימון
מלפפון
עגבנייה
פלפל

 0.4ליטר לעץ
 5סמ"ק לצמח
 5סמ"ק לצמח
 4סמ"ק לצמח

3
3
3
3

Vegetable protein hydrolysate
اورغاني توب

בגמר השימוש:
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.

אורגניטופ
תרכיז נוזלי SL

דשן חנקני אורגני נוזלי מרוכז
ממיצוי צמחי
7.5±1%N
מכיל63% Protein hydrolysate :
)(Organic Mater from sugar molasses from sugar beet
תכשיר מורשה לחקלאות אורגנית
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש".
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי.
لالستعمال الزراعي – ليس لالستعمال المنزلي .

יישום לפי מצב הצמחים או אחת לשבועיים

דרגת רעילות( IV :מסוכן)

שילובים :אין לשלב אורגניטופ עם כל תכשיר.

מיוצר עבור :דשנים וחומרים כימיים בע"מ
ת.ד 1428 .חיפה 3101302

ציוד :ניתן להזרקה למערכת השקיה בכל
משאבות הדשן הקיימות .יש להתקין ברז אל
חזור (מז"ח) למערכת ההשקיה למניעת
זרימה חוזרת.

ע"י  , SYNTHRON :צרפת

מספר רישיון הגה"צ/20 :הצ7501/
תאריך עדכון תווית06.2020 :
מכיל  1000 / 10 :ל'

אורגניטופ

Vegetable protein hydrolisate

הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ ,החלף בגדים ואל תלבש שוב
בגדים שלא כובסו .כבס בנפרד את בגדי העבודה.
מועד כניסה מחדש:REENTRY-
לאחר התייבשות
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית,
במקום מוצל ,יבש ונעול ,המיועד לאחסון תכשירי
הדברה ,מחוץ להישג ידם של בע"ח ,ילדים ואנשים
שאינם מוסמכים לטיפול בתכשירי הדברה ,והרחק
ממזונות האדם והחי.
תכשיר שנשפך :יש לספוג בחול או נסורת ולהעביר
למיכל האשפה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב
במים ,לפחות שלוש פעמים בזו אחר זו .שפוך התשטיף
אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה
והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים ,שטוף במים
זורמים עם עיניים פקוחות משך  15דקות לפחות ופנה
לרופא .במקרה של שאיפת תרסיס ,העבר את הנפגע
לאוויר צח וקרא לרופא .במקרה של מגע עם העור,
הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים וסבון ופנה
לרופא .במקרה של בליעה :שטוף היטב את הפה
בהרבה מים .דאג מיד לעזרה רפואית .אין לתת שתייה
לנפגע חסר הכרה!
מידע לרופא :המרכז למידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,
טלפון 04-7771900

