
מיקרוגרנולות מסיסות במים

ברזליום 

 Fe-EDDHA 4.8%, Ortho-Ortho (מסוכן)מכיל: 6% ברזל בצורת כילאט של IV :מס' או"ם: לא מסווג. דרגת רעילות
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس لالستع�ل املنزيل - لالستع�ل الزراعي فقط

NCCM- China :היצרן

משווק ע"י: ביו יום בע"מ. צור יגאל 4486200
טל: 072-2223280, פקס: 0153-97905105

www.bioyome.com

מס' ותאריך הייצור מופיעים על גבי האריזה

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם 
לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים 

העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש 
אחר. 

ברזליום –  כילאט ברזל לריפוי כלורוזה ומחסורי 

ברזל בהדרים, בגפן, בירקות ובאגוזי אדמה. 

ברזליום הינו מקור ברזל יציב וזמין לצמח 

המיועד לריפוי ולמניעה של מחסור בברזל 

המתבטא בהצהבת הצמח ובהצהבה של שטח 

העלה שבין העורקים בעוד שהעורקים נותרים 

ירוקים. התכשיר מסיס במים ונקלט במהירות 

בשורשים ובעלווה.

הוראות שימוש 

אזהרות: מזיק בבליעה. 
 

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי 
הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. 

בזמן הכנת התכשיר המנע ממגע עם העיניים או העור. 
לבש חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים. 

הרכב מסכה (לפי תקן EN-136) עם מסנן (לפי תקן EN-14387) מסוג 
ABEK-2-P3, הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד 

(לפי תקן EN-166) ,חבוש כפפות גומי מסוג ניטריל או PVC (לפי תקן 
EN-374/3). אל תאכל, תשתה או תעשן בזמן העבודה. 

רחץ היטב במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס. 

סכנות לסביבה: מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. 
אינו רעיל לדבורים.

טבלת שימוש

בגמר השימוש

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר היישום יש להתרחץ במים וסבון, 
להחליף בגדים ולכבסם בנפרד מיתר הכביסה.

מועד כניסה לשטח המטופל (Re-entry): אין מגבלה. 
בבתי צמיחה ובמנהרות יש לאוורר בשיטות המקובלות היטב לפני כניסה 

מחדש.

אחסון:  אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי 
הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל 

יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. 
שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה.

טיפול בתכשיר שנשפך: לאסוף בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום 
ולהשליך למיכל האשפה.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות יש להשליך למיכל האשפה. 
אין לעשות שימוש חוזר באריזה.

עזרה ראשונה
אם חדר חומר לעיניים - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. 

במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.
במקרה של מגע בעור או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך  במים 

זורמים במשך 15 דקות.
מידע לרופא:  מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם: 

. 04-7771900

הערותמינון (ג'/ד')הגידול

500

0.5-2 ג'/שתיל

0.5 ג'/מ"ר

מטעים: אבוקדו, אגס, אפרסמון, אפרסק, 
בננה, גויאבה, גפן, הדרים, חבוש, מנגו, 

נקטרינה, קיווי, שקד, תפוח

אגוזי אדמה

ירקות: מלפפון, עגבניה, חציל, קישוא, פלפל

משתלות עצי פרי

פרחים

יישומים
חוזרים יינתנו

בהתאם לרמת
הכלורוזה

חומרי עזר

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
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יש ליישם את התכשיר בצורת תמיסה. אין לחשוף אותו לשמש ישירה. 
יש להקפיד שהיישום יתבצע באזור בו מתפתחת מערכת השורשים. 

יש להפעיל את מערכת ההשקיה מיד לאחר היישום.

برازيليوم 
 Barzeliom

יישום לשורשים יספק משך פעילות 

ארוך יותר ואילו יישום עלוותי יביא 

לאפקט מהיר יותר לטווח קצר יותר
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