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אינו דליק ואינו קורוזיבי

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד 
ليس اللستعامل البيتي - اللستعامل الزراعي فقط

EM-אדמה - מטייב קרקע.
מטייב, מסייע ומשפר: נביטה, יצירת שורשים, צימוח, לבלוב, 

פריחה, חנטה ויצירת פירות איכותיים. משפר את המצב הפיזי, 
הכימי והביולוגי של הקרקע. מאיץ תהליכי קומפוסטציה.

EM-אדמה יוצר בקרקע סביבה עשירה במרכיבים תזונתיים 
זמינים לצמח וכן משפר את עמידות הצמח.

הוראות שימוש:
אזהרות:

• מנע מגע התכשיר בעיניים.
• יש לשמור הרחק מילדים ובעלי חיים.

אמצעי זהירות:
• חובה לדלל את התכשיר על פי ההמלצות לאחר מכן ליישם 

  בקרקע או לרסס על גבי צמחים.
• אין לערבב את התכשיר עם חומרי הדברה או דשנים.

סכנות לסביבה:
• לא ידועה השפעה שלילית של התכשיר על הסביבה.

הכנת התכשיר:
• יש להשתמש בתכשיר המדולל תוך מספר שעות. 

• התכשיר אינו סותם טפטפות או מסננים.

לפני היישום - יש לשים לב:
• היווצרות פתיתים לבנים על פני הנוזל הינה תופעה טבעית.

• לדלל את התכשיר בטרם השימוש.
• ריסוס עלוותי - 3% מנפח התרסיס.

.PPM 250 דישון במערכת ההשקיה - לדשן בריכוז של •

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס:

• אין צורך בפעולות מיוחדות בגמר השימוש.
• שטיפת הציוד במים מספקת.

סילוק שאריות חומר:
• ניתן לשפוך את שאריות החומר לביוב.

הגנה אישית בגמר העבודה:
• אין צורך בפעולות מיוחדות.

• מומלץ לרחוץ את הידיים במים ובסבון ולהחליף בגדים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל -ללא הגבלה.

איחסון:
•  לא בשמש ישירה, בטמפ' החדר. לא להקפיא.

• לסגור היטב את המכסה ולשמור את התכשיר במיכל המקורי.
•  לא לשמור חומר שדולל.

טיפול בתכשיר שנשפך:
• לספוג במגבת או מטלית ולשטוף.

• ניתן להשתמש בחומר סופג כמו נסורת, חול וכדומה.

השמדת אריזות ריקות:
• יש לרוקן את האריזה ולשטוף במים.

• ניתן להשליך עם פסולת רגילה.

עזרה ראשונה:

•  אין צורך בפעולות מיוחדות ואין צורך בפנייה לרופא.

•  במקרה של שאיפה - אין צורך בפעולות מיוחדות. 

•  במקרה של מגע בעור - שטיפה במים וסבון. 

•  במקרה של מגע עיניים - יש לשטוף במים.

• במקרה של בליעה - אין צורך בפעולות מיוחדות. 
יש לשטוף את הפה במים ולשתות מים.

מידע לרופא - תכשיר זה אינו דורש פעולות מיוחדות. 

מכיל 20 ליטר
אצווה ותאריך תפוגה ע"ג האריזה 

תאריך עדכון תווית: 10/3/2019

אופן היישום:

הערותמינוןהגידול
*לאורך כל עונת הגידול
*במקרה של גשם יש   
  ליישם - אחרי הגשם

*מומלץ לתת ב 1/3  
  האחרון של ההשקיה

1 ליטר /
דונם /
לשבוע

או בהתאם
להנחיות

עגבניה

מלפפון

פלפל

אנו ממליצים על יישום אחת לשבוע. שימוש עקבי 
ומתמיד ייתן את התוצאות הטובות ביותר.

EM - אדמהEM - אדמה

מיקרואורגניזמים מועילים

اي - ام أدمة - االحياء املجهرية النافعة 

EM - אדמה

 מטייב קרקע
תרכיז נוזלי

 EM Adama

תנאי מכירה: חברת אי.אם ארץ ומפיציה משוכנעים ביעילותו של התכשיר EM- אדמה.
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.

תנאי מכירה: חברת אי.אם ארץ ומפיציה משוכנעים ביעילותו של התכשיר EM- אדמה.
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.


