
לקידום הבשלה ושבירת צבע 

 ,(K2O) תחמוצת אשלגן ,(N) מכיל: חנקן
פחמן אורגני (C), מתיונין, פנילאלנין, 

מונוסכרידים

דרגת רעילות – 
אינו רעיל   / מספר או"ם – בלתי מסווג אינו 

דליק ואינו קורוזיבי

הוראות שימוש:

אזהרות:  
• מנע מגע התכשיר עם העור והעיניים.

• יש לשמור הרחק מילדים ובעלי חיים.
• הרחק מחומרים דליקים.

אמצעי זהירות: 
• בזמן הכנת התכשיר המנע ממגע עם העיניים או העור. 

לבש חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים 
ארוכים, הרכב משקפי מגן ,חבוש כפפות גומי ארוכות 

• אל תאכל או תשתה בזמן העבודה 
• אל תעשן בזמן העבודה

סכנות לסביבה:
לא ידועות או צפויות השפעות סביבתיות שליליות 

מכיוון שהתכשיר מכיל מרכיבים טבעיים בלבד.
הכנת התכשיר: היישום בהתאם למינון שבטבלה 
שלהלן. יש להשתמש בתכשיר המהול תוך מספר 

שעות. התכשיר מיועד לריסוס עלוותי. 
ערבב היטב לפני השימוש.

שילובים: הניסיון שנצבר מלמד שניתן לשלב  
סאנרד עם מרבית תכשירי ההדברה וההזנה, מומלץ 
לבצע בדיקה מקדימה כדי להימנע מפגיעה בגידול. 

אין לשלב סאנרד עם נחושת, שמנים מינרליים 
ותחליבים. השילוב עלול לגרום לפגיעה בגידול.

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס: • אין צורך בפעולות מיוחדות בגמר 

השימוש • שטיפת הציוד במים ודטרגנט
סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולהתרחץ לשטוף תכשירים או שאריות 
ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל 

הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים 
למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות 

על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח 
חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר 

הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש להתרחץ 

במים וסבון, להחליף בגדים ולכבסם בנפרד מיתר 
הכביסה.

מועד כניסה לשטח המטופל – ללא הגבלה.
אחסון: • לא בשמש ישירה • במיכל אטום, 

בטמפרטורת החדר • לא להקפיא

5 ליטר

 Natural Promoter of fruit
  ripening and coloring

סאנרד
אופן היישום: בריסוס עלוותי. 

מומלץ ליישם סאנרד בבוקר במזג אוויר שמשי

س�يدסאנרד SUNRED

תנאי מכירה: חברת BioYome ומפיציה משוכנעים 
ביעילותו של התכשיר סאנרד. מכיוון שאין ביכולתנו 

לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר ועל 
התנאים בעת השימוש בו, אין אנו אחראים לכל 

התוצאות והנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה 
מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי 

כל אופן שימוש אחר.

משווק ע"י: ביו יום בע"מ. 
קיבוץ אייל 4584000
טל: 072-2223290, 
פקס: 072-2223290

היצרן:

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי 
ليس لالستع�ل املنزيل - لالستع�ل الزراعي فقط

• מחזק את הצבע. 
• משפר את אחידות ההבשלה.

.(BRIX) מגביר את תכולת הסוכרים •
• אינו מרכך את הפרי ולכן אינו מקצר 

את חיי המדף.
מכיל Oxylipins - משפרים טבעיים של 
תהליכי הבשלה הפועלים ישירות על ה- 

DNA של הפרי. 
מגביר את הצטברות הפיגמנטים על ידי 

אספקת פנילאלנין ו- Oxylipins לתהליך 
הביו-סינתזה של האנתוציאנין -  הפיגמנט 
שמקנה לפירות את צבעם האדום, הכתום 

והסגול.
הגברת ריכוז הסוכר: המונוסכרידים 

משמשים כמקור אנרגיה לחילוף החומרים 
בצמח.

 

טפול בתכשיר במקרה של שפיכה: 
ספוג התכשיר בחומר סופג, שטוף המקום במים 

וסבון. 

השמדת אריזות ריקות: השלך את האריזה 
שהתרוקנה לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש 
לשטוף עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות. 

במקרה של בליעה יש לפנות לטיפול רפואי.

מידע לרופא: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות. 
ביה"ח רמב"ם חיפה 

טל. 04-8541900         

Biolchim S.p.A. - Italy

מינוןמועד היישוםהגידול

  

2 יישומים: 15 יום ו- 7 
ימים לפני קטיף 

(כאשר 30-60% 
מהפירות החליפו צבע)

2 יישומים: 21 יום ו-14 
ימים לפני בציר

2 יישומים: 21 יום ו- 14 
יום לפני קטיף

כאשר 30% מהפירות 
החליפו צבע

1 ליטר/דונם

500 סמ"ק/דונם

500 סמ"ק/דונם

רימון

14 יום לפני קטיף

14 ימים לפני קטיף

10 ימים לפני קטיף

1 ליטר/דונם

תפוח
אפרסק

2 יישומים: 21 יום 
ו- 14 יום לפני קטיף

400 סמ"ק / 
100 ליטר מים

2 יישומים: 20 יום ו- 
10 ימים לפני קטיף 

(כאשר 30-60% 
מהפירות החליפו צבע)

אפרסמון

1 ליטר/דונם 14 ימים לפני קטיף מנגו

עגבניות
ופלפל 
חממה

עגבניות
ופלפל 

תעשייה

ענבי 
מאכל ויין

הדרים

400 סמ"ק / 
100 ליטר מים

 800
סמ"ק/דונם

500 סמ"ק/דונם 
(נפח תרסיס: 

 60-80
ליטר /דונם)

1 ליטר/דונם

חומרי עזר

לקידום הבשלה ושבירת צבע 


