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דרגת רעילות - מסוכן )דרגה IV(   •   מספר או"ם - בלתי מסווג

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

בגמר השימוש:
סילוק תשטיפים:  אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות 

ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, 
אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. 

יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד 
להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, 
טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בתום העבודה התרחץ, החלף 
בגדיך ואל תלבש מחדש בגדי עבודה שלא כובסו. את בגדי 

העבודה יש לכבס בנפרד.

כניסה מחדש לחלקה המטופלת )Re-Entry(: לאחר התייבשות.

אחסון התכשיר: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית 
במחסן נעול, יבש וקריר, המיועד לאחסון חומרי הדברה, 

הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 
אחסן בטמפ' החדר. במקום מוצל. אין להקפיא. אין לשמור 

חומר שדולל.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף 
ללא מגע ידיים באמצעות מטאטא ויעה. תכשיר שנשפך, 

שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת ויש 
להשליכו לאתר פסולת.

טיפול באריזות ריקות: יש לשטוף את המכל היטב שלוש 
פעמים, לשפוך את התשטיפים למיכל הדישון, לנקב את 

האריזה ולהשליכה לאשפה.

עזרה ראשונה:
- במקרה של מגע בעור - יש לשטוף במים וסבון.

- במקרה של מגע עיניים - יש לשטוף במים זורמים.
- במקרה של בליעה - יש לשטוף את הפה במים, 

   לשתות מים ולפנות לרופא עם תווית זו.

מידע לרופא - מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות.
בי"ח רמב"ם, חיפה, טל. 04-7771900

מכיל 10 ליטר                                                
אצווה ותאריך תפוגה - ע"ג האריזה

מס' רשיון הגנת הצומח: 2022/ה"צ/7523
תאריך עדכון תווית 31/3/2022

מעודד צמיחה

اي-ام ٥ 

הוראות שימוש:
אזהרות: • מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: לבש בגדי עבודה ארוכים, הרכב משקפי מגן 
עם אטימה מהצד )לפי תקן EN-166(, חבוש כפפות גומי )לפי תקן 

EN-374/3(. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר וממגע ישיר. 
סכנות לסביבה:

• אין לשפוך מהתכשיר למקורות מים.
• התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הכנת התכשיר:
• היישום בהתאם למינון המומלץ בטבלה שלהלן.

• יש לערבב את כמות התכשיר, בהתאם להמלצות, במרסס, עם 
  מים נקיים בכמות הדרושה להרטבה מלאה של הנוף.

• יש להשתמש בתכשיר המהול תוך זמן קצר לאחר 
  המהילה במים.

• אין לערבב עם חומרי הדברה או דשנים.
• ביישום התכשיר דרך מערכת השקיה יש להתקין ברז

  אל חזור )מז"ח( או ליישם דרך מערכת השקיה מנותקת אוויר.

ריסוס עלוותי, עד הרטבה מלאה, אחת לשבועיים, 
בהתאם למינונים הבאים:

כרמים ומטעים:
תפוח עץ, גפן 

ימי המתנהמינוןהגידול

0.3% מנפח 
התרסיס

3
גידולים בחממה:

מלפפון, עגבניה, פלפל

EM-5
EM-5 ניתן ביישום עלוותי על נוף הצמח במהלך שלבי הלבלוב, 

חנטה, הצצה צמיחה והבשלת פירות. 
פעולתו - הגברת החיוניות והעמידות של הצמחים

ע"י חיזוק תהליכים טבעיים בצמח )ביו-סטימולציה(.

EM-5 EM-5

מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית

 .EM-5 תנאי מכירה: חברת אי.אם ארץ ומפיציה משוכנעים ביעילותו של התכשיר 
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.

תרכיז נוזלי

Lactobacillus plantarum > 105 cfu/ml :מכיל
        Lactobacillus casei > 105 cfu/ml            

 Rhodopseudomonas palustris > 102 cfu/ml            
Saccharomycces cereviaiae > 103 cfu/ml            

חומץ, אלכוהול, חליטת שום ופלפל חריף.


