בורשל BORRACELL – FE

אבקה מסיסה

דשן המכיל קומפלקס ברזל לשימוש בחקלאות האורגנית,
מכיל 11% :ברזל בשילוב עם ליגנוסולפונט
דרגת רעילות ( 4 :מסוכן)
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!!!
ليس لالستعمال البيتي -لالستعمال الزراعي فقط
רשיון האגף להגנת הצומח מס' /04הצ7039/

הוראות שימוש  :בורשל מיועד ליישום בקרקע ודרך מערכת ההשקיה בלבד .יש ליישם את התכשיר לאזור בית השורשים ,ניתן לדשן
בבורשל  FEבאמצעות דוד הדישון ומערכת ההשקיה או לתת מתחת לטפטפת ולהצניע באמצעות מי ההשקיה.
אזהרות  :יש לנהוג בתכשיר בדרכי הזהירות המקובלים בעת השימוש בחומרי הדברה .יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים  ,נעלי עבודות
סגורות ,כפפות  , P.V.Cמסיכת חצי פנים ומשקפי מגן .
אמצעי זהירות :יש להיזהר ממגע התכשיר בחלקי גוף גלויים ועיניים .יש להימנע משאיפת התכשיר .אסור לאכול או לעשן בזמן
הטיפול בתכשיר .מיד עם תום הטיפול רחץ ידיים וחלקי גוף גלויים במים וסבון.
הגידול

מינון גרם לעץ

מינון גרם/דונם

אבוקדו
מנגו
תפוח
עגבניה
פלפל
אגוזי אדמה

20-50
20-50
20-50

800-1000
800-1000
800-1000
250-500
250-500
400-600

הערות :בשל חוסר מידע אין לשלב בורשל  FEעם חומרים אחרים.
בגמר השימוש :
הגנה אישית בגמר עבודה:
בסיום הדישון רחץ היטב את הידיים וחלקי הגוף הגלויים.
החלף את בגדך ,העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד.
מועד כניסה מחדש לחלקה :מיידי.
אחסון התכשיר:
שמור את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול ,מוצל ומאוורר הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים .אין לאחסן עם
זרעים ,דברי מאכל וצרכי האבסה.
חומר שנשפך:
להספיג נוזל בחול או נסורת ולהעביר בשקית אטומה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות:
שטוף את האריזה היטב ,נקב ומעך את האריזה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה .אין לעשות שימוש חוזר באריזה.
עזרה ראשונה:
במקרה מגע בעיניים -יש לשטוף במים זורמים למשך  15דקות ולפנות לרופא .במקרה מגע בעור או בחלקי גוף גלויים יש לשטוף במים
וסבון ואח"כ במים זורמים במשך  15דקות.
במקרה בליעה -פנה מיד לרופא והצג תווית זו.
מידע לרופא :מרכז המידע בנושא הרעלות – טל'04-8541900 :
תאריך עדכון תוית :אוגוסט 2016
מכיל 25 :ק"ג
מיוצר ע"י –BORREGAARD :גרמניה
שיווק והפצה :רמנוע תעשיות אורגניות בע"מ
ת.ד ,4688 .סגולה – פתח תקוה 4914601

טלפון / 03-9348416 :פקס03-9348479 :

