
יש לקרוא את התוית לפני השימוש
יש לשמור את המוצר נעול ומחוץ להישג ידם של ילדים

זהירות!

 38% Iron Citrate מכיל:

 38% Iron Citrate מכיל:

(SL) תרכיז נוזלי

בעל הרישוי ומפיץ בלעדי: 

יצרן:

אוסטרליה

מכיל 10 ליטר               מס‘ אצווה:

הוראות השימוש
עלווה  בריסוסי  ברזל  חוסר  לתיקון  מיועד   CP פירטכניקה 

ללא צורך במשטח. יתרונו הכך שאינו פוצע את העלה.
שימוש בפירוטכניקה מיועד לצמחים הסובלים מכלורוזה.

הבתאם  לדונם  ליטר   50-300 במטעים  תרסיס  נפח  כללי: 
בנפח   CP פירטכניקה  רסס  הגידולים:  בשאר  העץ.  לגודל 
כדי  נגירה.  עד  הצמח  חלקי  כל  לכיסוי  כמומלץ,  תרסיס 
היוצרות  בפומיות  יותר מומלץ להשתמש  טוב  כיסוי  לקבל 
עת  כל  המרסס  במיכל  לערבול  לדאוג  יש  קטנות.  טיפות 
הריסוס. מומלץ לרסס בשעות הבוקר המוקדמות או לקראת 
ערב. יש להמנע מריסוס בטמפ‘ גבוהות, מעל 350c או בתנאי

שרב.
עלול  התכשיר  בבליעה.  מסוכן  התכשיר  לאדם:  אזהרות 
עלול  התכשיר  ובנשימה.  בעור  קל  ולגרוי  לריגוש  לגרום 

לגרום לגרוי בעיניים. 
אזהרות וסכנות לסביבה: התכשיר עלול לגרום לנזק לסביבה 
מימית. יש להימנע לחלוטין מהגעת התכשיר או מי השטיפה 
של המרסס לברכות דגים ומקורות מים. התכשיר אינו רעיל 

לדבורים.
יש לנהוג על פי כללי  ומיגון: בעת הטיפול  אמצעי זהירות 
הזהירות בשימוש בחומרי הדברה ולהמנע מבליעה. נשימת 
אין  והעיניים.  הגלוי  העור  עם  החומר  של  וממגע  הרחף 
להשתמש  יש  הטיפול.  בזמן  לעשן  או  לאכול  לשתות, 
במסכה P3 להגנה על דרכי הנשימה. השימוש בבגדי עבודה 
עבודה  נעלי  וגם  לכימיקלים  עמיד  סרבל  עליהם  ארוכים 
תקן  (לפי  לכימיקלים  עמידות  כפפות  כובע,  סגורות, 
EN-374/3), משקפי מגן אטומות (לפי תקן EN-166), ומסכת 
חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK-P3 (לפי 

.(EN-14387 תקן
אופן הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד כדי מחציתו 
במים, הוסף את הכמות הדרושה של פירטכניקה CP והשלם 

את יתרת המים תוך כדי בחישה.

בגמר היישום
המיכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי 
תשטיפים.  לסחלוק  להנחיות  בהתאם  מהשאריות 
במים  חלקיו  לכל  המרסס  את  לשטוף  יש  כך  אחר 
לסלק  יש  התשטיפים  את  דטרגנט.  או  פעיל  ופחם 

בהתאם להנחיות לסחלוק תשטיפים.
או  תכשירים  ולשטוף  לרוקן  אין  תשטיפים:  סילוק 
ממתקן  או  איסוף  ממיכל  הריסוס,  ממתקן  שאריות 
מים  ומקווי  דגים  בריכות  אל  הקרקע,  על  אחר 
למניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על 
בשטח  ריסוס  כגון:  הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי 
לאתר  ופינוי  אידוי  טיהור,  חוזר,  שימוש  חקלאי, 

פסולת רעילה ברמת חובב. 
יש לרחוץ היטב את  הגנה אישית: עם גמר הטיפול 
הגוף, הפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס 

ולהחליף בגדים. יש לכבש בנפרד את בגדי העבודה.
כניסה מחדש: ניתן להיכנס לשטח במטופל  לאחר 
לאחר  כשעה  התרסיס,  של  מוחלטת  התיבשות 
הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 
כניסה  לפני  המקובלות  בשיטות  נוספות  שעות   12

מחדש ללא ציוד מגן אישי.
המקורית  באריזה  התכשיר  את  לשמור  יש  אחסון: 
חומרי  לאחסון  המיועד  ונעול  מוצל  סגור,  במקום 
הדברה הרחק ממוצרי מזון ומספוא ומהישג ידם של 
ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. טמפרטורות האחסנה 

.300-400c של התכשיר נעות בין
טיפול באריזות ריקות: יש לשטוף היטב את האריזות 
במיכל  הריסוס  למי  השטיפה  מי  את  ולהוסיף 
המרסס. יש לנקב את תחתית ודפנות האריזה הריקה, 

למעוך ולהשליך לפח האשפה.
כתוצאה  הרעלה,  של  במקרה  ראשונה:  עזרה 
הנפגע  את  להשכיב  יש  בתכשיר,  נכון  לא  משימוש 
מיידית  עזרה  לקבלת  ולדאוג  ומאוורר  מוצל  במקום 
ע“י רופא. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף 
גירוי  וישנו  במידה  דקות.   15 במשך  זורמים  במים 
ולהביא  לרופא המטפל  לפנות  יש  בעיניים,  מתמשך 

את תווית התכשיר.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה“ח 

רמב“ם טלפון 04-7771900.
הודעה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום 
רשומים  שאינם  גידולים  ההגבלות,  לרבות  בתוית 
בתוית, זנים חדשים, בתנאי מזג אויר קיצוניים ובתנאי 

שימוש בלתי רגילים.
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דרגת רעילות: מסוכן IVמס. או“ם: לא מסווג
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* בעצים צעירים אין מיגבלה למועד הריסוס, במרווח של 14 יום.
** לא ליישם בתנאי אקלים קיצוניים או לפניהם.
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