
פיקסול גמ 600
גרגרים מסיסים

FIXOL® SG 600
Soluble granules

כילאט ברזל לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל בגידולים שונים
EDDHAS מכיל∫  ברזל ©כילאט® בצורה של

±∂π∞ Ø הצ Ø ∞≤ ∫מספר רשיון השרותים להגה¢צ
®IV© דרגת הרעילות∫ מסוכן

Æעצור° שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה
Æקרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות

Æאזהרות∫ יש להשתמש בחומר בהתאם לכללי השימוש המקובלים בתכשירי הדברה 

בגמר השימוש∫

גן מור
פיתוח ושווק חקלאי בע¢מ

           משווק ע¢י∫

מיוצר ע¢י∫
Æצרפת ¨Synthron חברת

תÆדÆ ∞∂± ראש פינה
∞¥≠∂π≥∞π±≥ Æפקס ∞¥≠∂∏∞∞∞∑∞ Æטל
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כלגלעינים
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גרם
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יש ליישם
את

החומר
באזור
בית

השורשים

הוראות שימוש∫

לא לשימוש ביתי°

המינון של התכשיר תלוי 
בגודל הצמח ובדרגת 

המחסורÆ צמחים 
כלורוטים יותר זקוקים 

למינון הגבוה של 
התכשירÆ המינונים 

לגידולים השונים מובאים 
בטבלה הבאה∫

הכנת התרסיס∫
מערבבים את הכמות הדרושה 
של התכשיר עם מים ובוחשים 
היטבÆ את התערובת 
המתקבלת שופכים לדוד 
הדישון הממולא בחלקו במים 
או למיכל הדישון המחובר 
למשאבת דישון¨
ומזרימים את תמיסת כילאט 
הברזל בשליש האחרון של 
Æההשקייה היומית

 אמצעי זהירות ומיגון ©לזמן השימוש®∫
 יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים

Æבשימוש בחומרי הדברה   
Æיש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים 

Æהימנע מאכילה¨ שתייה או עישון  בזמן הריסוס 

 אמצעי מיגון נחוצים∫
ÆPVC בזמן הריסוס והטיפול בחומר חבוש כפפות גומי או 

Æהרכב משקפי מגן ומסכה המגינה על פתחי הנשימה מחדירת אבק 
Æלבש סרבל מלא או בגדי עבודה עם שרוולים ומכנסיים ארוכים 

Æנעל נעליים גבוהות 

Æאו¢ם∫ בלתי מסווג ßמס

מסß אצווה∫
µÆ∞π עדכון

הגנה אישית בגמר העבודה∫
Æשמור מהישג ידם של  ילדים 

Æשמור את האריזה סגורה היטב 
Æהרחק ממזון¨ שתייה ומזון בע¢ח 

 בגמר היישום יש להתרחץ במים וסבון
Æולהחליף בגדי עבודה   

 יש לכבס בנפרד בגדי עבודה עם סבוןØדטרגנט¨
Æאל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו   

מועד כניסה מחדש∫
Æניתן להכנס לשטח מיד בגמר היישום

אחסון∫
אחסן את  החומר באריזתו המקורית במקום נעול¨ 

קריר¨ מאוורר ויבש¨ המאושר לאחסון חומרי הדברה¨ 
מחוץ להישג ידם של ילדים¨ אנשים בלתי מוסמכים 

Æובעלי חיים¨ הרחק ממזונות האדם והחיה
Æשמור את האריזה סגורה היטב
טיפול בתכשיר שנשפך∫

תכשיר שנשפך יש לאסוף לכלי אטום ולהעביר 
Æלאתר פסולת רעילה

השמדת אריזות ריקות∫
Æהשלך את אריזת התכשיר לפח האשפה

Æיש להקפיד על כל אמצעי הזהירות הנובעים מאמצעי השימוש בתכשיר Æלתשומת לב∫ המשתמש נושא בסיכון לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מגורמים שמעבר לשליטתו של היצרן והמפיץ
Æהיצרן לא יישא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם מאחסון או שימוש בלתי נכון ושלא בהתאם להוראות המפורטות בתווית של המכשיר

Æאו שאלה יש לפנות לחברת גן מור בע¢מØבכל מקרה של חשש ו Æקרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות Æאו לגידול המרוססØעצור° שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות לסביבה ו

עזרה ראשונה∫
Æהרחק את הנפגע ממקור הזיהום 

 במקרה של התזת החומר הורד בגדים מזוהמים¨ רחץ 
Æהיטב את בגדיך וגופך במים וסבון

 במקרה של מגע החומר בעיניים שטוף אותן היטב עם 
Æדקות ±µ מים במשך

עם  היטב  אותו  בעור שטוף  מגע החומר  במקרה של   
Æמים וסבון

Æבמקרה של סימני הרעלה פנה לקבלת עזרה רפואית 
המידע  מרכז  של  הטלפון  מספר  הרופא∫  לידיעת 

∞¥≠∏µ¥±π∞∞ ∫בהרעלות בי¢ח רמב¢ם הוא

תכולה∫         ק¢ג

הערותהמינוןהגילהגידול

כלגפן
הגילים

לעץגרם10

גלעינים

הדרים

כל
הגילים

1-3 שנים

מבוגר 
מ-4 שנים

לעץגרם15

לעץגרם 50

לעץ גרם 100
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השורשים


