
מגנזיום 120 ג'/ל' מכיל: 

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' או"ם: לא מסווג.   דרגת רעילות: IV (מסוכן)

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 
www.bioyome.com

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.

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. 

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.  

טבלת שימוש: ריסוס עלוותי

מגנזוס –  הינו מקור מגנזיום זמין לצמח המיועד לריפוי ולמניעה של מחסור במגנזיום. המגנזיום (Mg) הינו מרכיב מפתח 
במולקולת הכלורופיל החיונית לתהליך הפוטוסינתזה. המגנזיום נותן לעלים את הגוון הירוק שלהם ומפעיל את מרבית 
האנזימים הצמחיים הנחוצים לתהליך הצימוח. מחסור מגנזיום בד"כ מתבטא בכלורוזה הגורמת לעלים להצהיב כאשר 

הורידים של העלה נותרים ירוקים. שולי העלים הופכים לצבע חום-אדמדם או סגול. המגנזיום נייד בצמחים וכשיש 
מחסור הכלורופיל בעלים הישנים מתפרק ומועבר לעלים חדשים. לכן הכלורוזה תתבטא קודם בעלים הבוגרים.

דשן נוזלי לריסוס עלוותי לתיקון מחסורי מגנזיום

Magnezosמגנזוס
SL بيوجارد

10 ליטר

מינון (סמ"ק/ד') / ריכוז (%)

• 100-250 סמ"ק/ד'
• בנפח תרסיס מעל 100 ל'

  מים: 0.1%

הערות

לתיקון מחסורי מגנזיום. ניתן לבצע 
יישום נוסף על פי הצורך. יש ליישם 
בנפח תרסיס של לפחות 30 ל'/ד'.

שילובים: ניתן לשלב מגנזוס עם מרבית חומרי ההדברה והדשנים. 
מומלץ לבצע בדיקת תאימות לפני ערבוב עם כימיקלים אחרים.

בגמר השימוש
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש להתרחץ במים וסבון, 

להחליף בגדים ולכבסם בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה לשטח המטופל (Re-entry): לאחר התייבשות התרסיס.

מקרואלמנטים


