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®
EM-יבולים - ( גיליון בטיחות תקניMSDS) 

 
 / אופי השימוש / פרטי החברה תכשירפרטי זיהוי של ה .1

 :תכשירפרטי זיהוי של ה  .1.1
®

EM-מיקרואורגניזמים מועילים המכיל ,ממקור צמחימרוכז,  ,דשן אורגני נוזלי – יבולים 
(Effective Microorganisms.) 

 

 :תכשירהשימוש ב .1.2
 שימושים מוכרים:

 דשן אורגני נוזלי לשימוש כללי בחקלאות. 
 

 שימושים לא מומלצים:
 שימוש חקלאי בלבד.ל -לא לשימוש ביתי 

 
 פרטי החברה: .1.3

 היצרן:

 אם ארץאי.
 8548900)רודמן( תלמי יוסף  22משק 

 –קשר  נשיא
 asher@emisrael.co.il 052.336.9919אשר מימון   

 052-3127755רפי רודמן 
 

 :יםהפעיל יםהחומר יצרני
1) EM

®
 (Effective Microorganisms): 

EMRO EHG Deutschland GmbH 

Galgenbergstr. 3/1 

D-74626 Bretzfeld, Germany 

2) CMS (vinasse, liquid natural fertilizer): 

Hansa Melasse Handelsgesellschaft mbH 

Kap-Horn Str. 5a 

28237 Bremen, Germany 

 

 טלפון חירום: .1.4
 04-7771900בי"ח רמב"ם חיפה  המרכז למידע בהרעלות

 
 או:
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 .רפי רודמן  052-3127755, אשר מימון  052-3369919  - אי.אם ארץ
 
 
 מאפייני הסיכון .2

 תיאור הסיכונים: .2.1
 מכיל חומרי גלם טבעיים בלבד. תכשיראינו מסווג כחומר מסוכן. ה תכשירלא רלוונטי. ה

 
 מידע ספציפי לגבי סכנות לבני אדם ולסביבה: .2.2

 שורשים. לא מדולל על צמחים, עלים אותכשיר אין לשפוך  -התכשיר מרוכז 
 
 
 / מידע על המרכיבים תכשירהרכב ה .3

 מאפיינים כימיים: .3.1

, CMSוינסה ) 80%כיל תערובת של מרמל. עם ריח ק בצבע חום כהה, מעט סמיך, תכשירה
-EMתכשיר מיקרואורגניזמים מועילים )תכשיר  20%( עם השמריםתוצר לוואי מתעשיות 

 (.7488צ/"/ה2020 , אישור אורגני מס'אדמה
 

 המיקרואורגניזמים הבאים: כיל אתהתכשיר מ
Lactic acid bacteria (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus), 

 

 5%, אשלגן 0.25%, זרחן 3.5%הרכב מינרלי: חנקן  
 רואורגניזמים שעברו הנדסה גנטית.אינו מכיל מיק תכשירה 

 
 חומרי גלם: .3.2

 EM-20%  – (7488/הגהצ/2020 אדמה )תכשיר אורגני, מס' רישום 
 80%  (CAS-Number: 68476-78-8) –( CMSוינסה ) 

 
 מרכיבים מסוכנים: .3.3

 לא רלוונטי. 
 
 
 עזרה ראשונה .4

 מידע כללי: .4.1
 04-7771900בי"ח רמב"ם חיפה  המרכז למידע בהרעלות

 
 יש לצאת לאזור מאוורר עם זרימת אוויר צח.במקרה של שאיפה : 
 :יש לשטוף במים וסבון. במקרה של מגע בעור 
  יש לשטוף במים זורמים. עיניים:במקרה של מגע 
 :יש לשטוף את הפה במים, לשתות מים ולפנות לרופא עם תווית זו. במקרה של בליעה 

 

 מידע עבור הרופא: .4.2
יש  ים לגמרי.טבעי ים  מתעשיית המזון והםהדשן מגיעמרכיבי . ותמיוחד פעולותאין צורך ב 

 לתת טיפול סימפטומטי.
 
 
 כיבוי אש .5

 ציוד כיבוי אש מתאים: .5.1
 ר אינו דליק.תכשי ה

 ם את ציוד כיבוי האש עם הסביבה.י התאיש ל על מנת להפחית את הנזק, 
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 ציוד כיבוי שיש להימנע ממנו עכב בעיות בטיחות: .5.2

 ם את ציוד כיבוי האש עם הסביבה.י התאיש ל אין. על מנת להפחית את הנזק, 
 

 :זהירות מיוחדת עכב היחשפות לגזים הנפלטים בעת שריפה .5.3

( NOXת חנקתיות ), חומצוC, CO, CO2 ר באריזתו עלולים להיפלטהתכשי בעת שריפה של 
 ועשן.

 

 :ציוד מיגון מיוחד לצוות כיבוי האש .5.4

 .לחבוש ציוד מיגון. יש לא לשאוף את הגז 
 
 

 טיפול בשפך/דליפה .6

 :אמצעי זהירות אישיים .6.1

יש ללבוש חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים  .בעינייםבעור והימנע ממגע יש ל 
-ENגומי )לפי תקן כפפות לחבוש ( וEN-166ארוכים, להרכיב משקפי מגן )לפי תקן 

 .וודא שמקום העבודה מאוורריש ל .(374/3
 

 :אמצעי זהירות סביבתיים .6.2

 חומר מתכלה.
 .12. ראה סעיף CODו  BODמעלה ערכי 

 להימנע משפיכה לאגמים או ערוצי מים. יש
 

 :ניקיון .6.3

תכשיר  באמצעות מטאטא או יעה. יש לספוג בנסורת או בחול , לאסוף ללא מגע ידיים
 שנשפך הינו כפסולת ויש להשליכו לאתר פסולת.

 

 מידע נוסף: .6.4

 .13ו  8ראה סעיפים 
 

 
 טיפול ואיחסון .7

 :טיפול .7.1

 
 עצות לטיפול בטוח:

בגסות )לא  תכשיר. אין לנהוג עם התכשיר לעשן בעת הטיפול בלא לאכול, לשתות או 
הימנע מנזילות ומזרימה שאינה מבוקרת. יש יש ל לזרוק, יש להימנע מנפילה של המכלים(. 

עיניים. יש לרחוץ היטב במים ובסבון בעור ובמגע ומ בליעת ושאיפת התכשירמ להימנע
 ולהחליף בגדים. ר העבודהלאח במים וסבון יש לשטוף ידייםחלקי גוף שנחשפו לתכשיר. 

לא לחשוף את התכשיר לטמפרטורה גבוהה במשך זמן ארוך, בכדי להימנע מתגובת מייאר 
(Maillard reaction.) 

 
 אמצעי הגנה ומניעה:

יש ללבוש חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים, להרכיב משקפי מגן )לפי  
 (.EN-374/3גומי )לפי תקן כפפות ( ולחבוש EN-166תקן  

 
 אמצעים טכניים:

 יש לאוורר תדירות. –במידה והעבודה מתבצעת בחדרים סגורים 
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 מקולקל: תכשיר 
כפסולת ולהשליכו  פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסוןתכשיר שיש להתייחס אל  
 בהתאם. 

 
 דרישות מיוחדות או כללי טיפול:

 אין צורך
 

 שריפה ופיצוץ:אמצעי זהירות כנגד 
 אינו דליק ואינו יוצר גזים הגורמים לפיצוץ. תכשיראין צורך באמצעים מיוחדים, מכיוון שה

 

 אחסנה: .7.2
 חומרי אריזה:

 ליטר. 1, ליטר 20, ליטר 1000 -מכלי פלסטיק 
 

 דרישות מחדרי האחסנה וכלי הקיבול:
 .פלסטיק במכלימאוורר, יש לאחסן במקום 

 
 הערות נוספות:

 הרחק מילדים ובעלי חיים., בנפרד ממזון וחומרי גלם למזוןסן יש לאח

 
 טמפרטורות איחסון:

° C10-40.אין לאחסן במקרר. אין להקפיא . 
 

 :לחות יחסית
 כל פלסטיק סגור והוא עצמו במצב נוזל.במ תכשירלא רלוונטי מכיוון שה

 
 :יציבות האיחסון

 .תפוחתיעילותו  זהום הייצור. לאחר פרק זמן חודשים מי 12-יציב ל תכשירה
 

 פרק זמן מקסימלי לאיחסון:
 פוחתת. תכשירחודשים היעילות של ה 12ללא הגבלה. אך לאחר 

 
 :סיווג האיחסון

 אינו מסוכן תכשירלא רלוונטי מכיוון שה
 

 שימושים מיוחדים: .7.3
 יש להשתמש בהתאם להוראות.

 
 
 הימנעות מחשיפה / הגנה עצמית .8

 :מיגבלות בחשיפה עצמית .8.1

 .אינו מכיל כל מרכיב שמצריך הגבלה בחשיפה אליו תכשירה 
 

 :שליטה על חשיפה .8.2

 לא רלוונטי מכיוון שאין מיגבלת חשיפה 
 

 שליטה על חשיפה תעסוקתית .8.2.1

 אמצעים שיש לנקוט על מנת למנוע חשיפה: .8.2.1.1
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 .מסופק במכלים אטומים תכשירה 

 :אמצעים הוראתיים למניעת חשיפה .8.2.1.2

 .ובמידת הצורך עם משקפי מגןיש לטפל בכמויות גדולות עם כפפות  

 :אמצעים אירגוניים למניעת חשיפה .8.2.1.3

 .לאחר השימוש במיםשלוש פעמים  יםכליש לשטוף את המ 

 :אמצעים טכניים למניעת חשיפה .8.2.1.4

 .אין צורך 

 :ציוד להגנה אישית .8.2.1.5

 אין צורך. – הגנה על הנשימה   
גומי )לפי תקן  פותכפש ולביש להימנע ממגע בעור. יש  – הגנה על הידיים 

  EN-374/3). 
חבוש משקפי מגן להגנה ול  הימנע ממגע עינייםל  יש – הגנה על העיניים   
 שטוף את העיניים במים ,. במקרה של מגע(EN-166)לפי תקן  מהתזה   
 . זורמים   

 ורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים יש ללבוש חולצה סג – בגדי מגן 
 ארוכים.  

 אין לאכול, לשתות או לעשן במקום  – לבריאות ובטיחותאמצעים כלליים  
 .תכשירהימנע מכל מגע לא חיוני עם ה העבודה. 

 
 שליטה על חשיפה לסביבה .8.2.2

 .12ראה סעיף 
 

 .C40°יש להימנע מחימום מעל  –סכנה טרמית  .8.3

 
  

 מאפיינים פיזיקליים וכימיים .9
 מידע כללי: .9.1

 נוזל סמיך בצבע חום כהה מראה:  
 נוזלמצב פיזיקלי:   
 חום בהיר עד חום כהה צבע:  
 מתוק-חמוץ ריח:  

 

 :מידע בריאותי וסביביתי חיוני .9.2

 C °25:     4.5-5.0ב  pHרמת  .9.2.1

 C °100<      טמפרטורת רתיחה: .9.2.2

 C 0°>      טמפרטורת קפאון: .9.2.3

 לא רלוונטי      מאפייני חימצון: .9.2.4

 זהה למים      לחץ אדי: .9.2.5

 1-1.1      צפיפות יחסית: .9.2.6

 מסיסות: .9.2.7

 לגמרימסיס     מסיסות במים: .9.2.7.1

 לא קיים    מסיסות בשומן: .9.2.7.2

 

 :מידע נוסף .9.3

 .מפני קיפאון. אין להקפיא תכשיריש להגן ה .9.3.1

 לאחר מכן, השפעת התכשיר פוחתת.ום היצור. חודשים מי 12טוב לשימוש:  .9.3.2
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 יציבות .11
 תכשיר זה אינו תגובתי בשימושים המקובלים.

 
 :מצבים שיש להימנע מהם .10.1
להתעפשות. ניתן לדלל לפי הצורך לאחר מספר ימים גורם  50%דילול במים מעל   
 ולהשתמש בהקדם.  

 :חומרים שיש להימנע מהם .10.2

 חומצות ובסיסים חזקים, חומרים מחמצנים, אמוניה. 

 :תוצרי לוואי והתפרקות מסוכנים .10.3

 ( ועשן.NOXת חנקתיות ), חומצוC, CO, CO2חימום עשוי לגרום לפליטת גז  

 :מידע נוסף .10.4

 .תכשירפוגעים באפקטיביות ה C °40קיפאון וטמפרטורות מעל  
 
 

 מידע טוקסיקולוגי .11
 רעילות אקוטית: .11.1

 אין לתכשיר השפעות רעילות אקוטיות. 

 :הלכה למעשה .11.2

 נו, אין , בהתאם לנסיון ולמידע שביד תכשיר רה של טיפול ושימוש נכונים, ל במק 
 השפעה מזיקה על הבריאות. 

 :הערות כלליות .11.3

 אינו מכיל מרכיבים מסוכנים.   שאיפה: 
 אינו מכיל מרכיבים  עשוי לגרום לתחושה לא טובה.   בליעה: 

 הידועים כמסוכנים.     
 גירוי קל בעור. אינו מסווג כטורדני.עשוי לגרום ל   ע בעור:מג 
 גירוי קל בעיניים. אינו מסווג כטורדני.עשוי לגרום ל   מגע בעיניים: 

 
 

 מידע אקולוגי .12
 רעילות: .12.1

לבעלי חיים או בני אדם  סביבתית משמעותית או השפעה לרעה לא צפויה סכנה 
לתכשיר זה. מרכיבי התכשיר נמצאים בשימוש בתעשיית מקרית עקב חשיפה  
 המזון. 

 רעילות סביבתית: .12.2

 COD=300 ,BOD=250. 
התכשיר בכמויות גדולות לנחלים או ערוצי  , דליפה שלBODעקב רמות גבוהות של  
ברמות החמצן המומס  לפחיתהוכן  לצימוח אצות מוגברבאופן זמני נחל תגרום  
 שעשויה להיות בעלת השפעה מזיקה על הדגה. 

 עמידות והתכלות: .12.3

 החומרים שבתכשיר זה ידועים כמתכלים במהרה. 

 :(Bioaccumulative potential)ביולוגי פוטנציאל הצטברות  .12.4

 .ביולוגית להצטבראף אחד ממרכיבי התכשיר אינו צפוי  

 ניידות: .12.5

 למרכיבי התכשיר ניידות גבוהה בקרקע. 

 :vPvBאו  PBTהתבססות של  .12.6

 .vPvBאו  PTBתכשיר זה אינו מכיל מרכיבי  
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 שיקולי סילוק .31
 :תכשירסילוק נכון של ה .13.1

 למכון טיהור השפכים, אך הינו בעל צריכת ממשית התכשיר לא מהווה סכנה   
 יש להשליך בהתאם לתקנות השלכה של חומרי הדברה.חמצן ביולוגית גבוהה.   

 :סילוק נכון של האריזה .13.2
 לאשפה.להשליך ושלוש פעמים, לנקב  במיםהיטב , לשטוף יש לרוקן את המכל   

 
 

 הובלה .14
 הובלה ימית, יבשתית או אווירית(.זה אינו מסוכן בכל דרך של הובלה ) תכשיר

בגסות. יש להימנע מנזילות ומנזק  הןאו לנהוג ב תכשירהאריזות בעת ההובלה, אין לזרוק את 
 לאריזה.

 
 

 מידע על חקיקה .15
 חקיקה באיחוד האירופי: .15.1

 הערכה לגבי בטיחות עם כימיקלים: 

 מסוכן בהתאם להנחיות האיחוד האירופאי. תכשיראינו מסווג כ 
 

 סימון: 
 .מסוכן, לפיכך אין כל צורך בסימוןאינו מסווג כ תכשירה 

 
 הגבלות על שימוש:הרשאות או  
 אין. 

 
 (:EUתקנות נוספות ) 
בנוגע לרישום, הערכה, רישוי והגבלה של  1907/2006( מס' ECתואם תקנה ) 

 (.REACHכימיקלים )  
 

 תקנות מקומיות: .15.2

 דשנים.על השימוש ב בישראליש לפעול בהתאם לחקיקה  
 
 

 מידע נוסף .16
 :מקורות מידע .16.1

  אישור תווית התכשיר 6/3/2019נוהל רישוי תכשירי הדברה לצומח ,  

 EMRO EHG – EM1 MSDS 11/3/2019 

 HANSA MELASSE – CMS SDS 

 Regulations (EC) 1907/2006 (REACH) 

 

 :גירסה .16.2
  15/3/2020 -גירסה ראשונה 

  תכולת המיקרואורגניזמים בתכשיר עדכון  – 31/3/2021 –גירסה שניה
 הסופי.

 


