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כללי
הומוס אמזונס -מטייב קרקע נוזלי מגביר צימוח ומעודד
פריחה .עשיר במגוון מועילים ביולוגיים,
מיקרואלמנטים ,חומצות הומיות ומיקרואורגניזמים
המזינים את הקרקע ומספקים לצמח את הדרוש לו
לצמיחה מיטבית.
הוראות שימוש
אזהרות  :הימנע/י מבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :לבש בגדי עבודה וכפפות במשך זמן
העבודה .
סכנות לסביבה :לא רעיל לדבורים
מתאים לפירות וירקות ,צמחי תבלין ,עציצים ,עצים,
שתילים ומדשאות.
מתאים להשרשות ,הנבטות ,גדילה ופריחה.
אופן היישום:
הומוס אמזונס הינו מטייב קרקע אורגני ויש ליישמו
בהתייחס לגודל הקרקע.
מינון מומלץ לגינות 1 :ליטר הומוס ל 100 -מ"ר אחת
לשבועיים.
ליישום במדשנת :למהול ביחס של  1ליטר הומוס ל25 -
ליטר מים.
ליישום במשפך גינה/דלי :יש למהול ביחס של  1%הומוס
מכמות מי ההשקיה( .לחילופין 100 :מ"ל הומוס לכל 10
ליטר מים).

מכיל:
מיקרו ומקרו אלמנטים ,חומצות הומיות ,חומצות
אמיניות ,וסתי צמיחה ופריחה טבעיים
ומיקרואורגניזמים המזינים את הקרקע ומספקים לצמח
את הדרוש לו לצמיחה מיטבית.
יחסי הגומלין הנוצרים עם האדמה מייעלים את שחרור
יסודות ההזנה הצמחיים מן הקרקע אל התמיסה בבית
השורשים .המיקרואורגניזמים מסייעים במניעת מחלות,
מזרזים פירוק חומרים אורגנים בקרקע ותורמים
להתפתחות מיטבית של השורש .
מתאים לשלבי השרשות ,הנבטות ,גדילה ופריחה.

תכשיר מורשה לחקלאות אורגנית

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד :מומלץ לשטוף את המדשנת לרבות כל החלקים
במים.
בגמר העבודה :בתום העבודה רחץ את ידייך במים וסבון ,החלף
וכבס את בגדי העבודה.
כניסה מחדש ) :)reentryלאחר התייבשות.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום קריר ומוצל ,מחוץ
להישג ידם של ילדים.
טיפול באריזות ריקות :השלך לפח האשפה.
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עזרה ראשונה:
במקרה בליעה – שטוף היטב את הפה במים .במקרה הצורך
פנה לרופא.
במגע עם העיניים  -שטוף מיד במים זורמים.
מידע לרופא :מרכז מידע בנושא הרעלות
טלפון04-7771900:

