
כללי: ליבפר הינו מקור ברזל זמין לצמח ליישום דרך הקרקע. רצוי לדשן בליבפר באביב 
או בקיץ, כדי לספק לצמח ברזל זמין בתקופת הגידול. דישון בליבפר יתן תוצאה מירבית 

כאשר לצמח יש אספקה נאותה של מים ותכשירי הזנה.
אזהרה: מזיק בבליעה. 

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים 
לבש  היישום  ובזמן  המרוכז  התכשיר  עם  העבודה  בזמן  הדברה.  בתכשירי  בשימוש 
)תקן  ניטריל  כפפות  גבוהות,  עבודה  נעלי  לכימיקלים,  עמידים  ארוכים  עבודה  בגדי 
EN-374/3(, משקפי מגן עם מגני צד )EN-166(. מנע מגע של התכשיר המרוכז או 
התרסיס עם העור או העיניים. אל תשאף את אדי התכשיר או התרסיס. אסור לאכול, 

לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
סכנות לסביבה: 

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר אינו רעיל לדגים, אך אין ליישם אותו ישירות 
לבריכות דגים או למקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.
לתשומת לב: חשיפה ממושכת של התכשיר לקרינת השמש תפגע ביעילותו.

הוראות שימוש: ניתן ליישם ליבפר באמצעות מערכת ההשקיה, בחריץ הזריעה או 
בהזרקה לאזור בית השורשים לפני השקיה. אם מרססים ליבפר על פני הקרקע, חשוב 
להצניעו ע”י המטרה זמן קצר לאחר הדישון. המינון של ליבפר תלוי בדרגת ההצהבה, 

בריכוז הגיר בקרקע ובגודל הצמח.
המלא  המרסס  למכל  להוסיף  יש  ליבפר  של  הדרושה  הכמות  את  התרסיס:  הכנת 

במחצית כמות המים הדרושה ולהוסיף את יתרת המים תוך כדי בחישת המערבל.

אופן היישום:

הערותהמינוןהגידול

בנגב הצפוני 1.0-0.5 ק״ג/ד׳אגוזי אדמה
בבית שאן 1.25-1 ק"ג/ד'
באזורים אחרים בהתאם 

לצורך

ב- 4-3 מנות

חוזרים על הטיפול מדי 3-2 0.6-0.5 ק״ג/ד׳מלפפון
שבועות לפי הצורך.

יש להתחיל בטיפול באביב עם 10-5 גר׳ לעץאבוקדו
תחילת הלבלוב, ולחזור עליו כל 10 

עד 14 ימים, עד לריפוי הצהבון.

 אפרסק, 
תפוח, אגס

 טיפול ראשון באביב, טיפול נוסף 0.6-0.5 ק״ג/ד׳
בסוף הקיץ.

יש להתחיל בטיפול באביב עם 10-5 גר׳ לעץקיווי
תחילת הלבלוב ולחזור עליו כל 10 

עד 14 ימים עד לריפוי הצהבון.

במידת הצורך 20 גר׳ לעץ מגיל 5 ומעלההדרים
חוזרים על הטיפול כעבור 6 

שבועות.

2 ק״ג/ד'מנגו

   50-30 גר' לשיחגפן

בגמר השימוש: 
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק 
תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים 

יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
ממכל  ריסוס,  ממתקן  שאריות  או  תכשירים  ולשטוף  לרוקן  אין  תשטיפים:  סילוק 
 איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. 
ריסוס  כגון:  הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי  על  מאושרות  בשיטות  תשטיפים  יש לסלק 

בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
ולהחליף  ובסבון  במים  להתרחץ  יש  הריסוס  אחרי  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 

בגדים. יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה.
מיד  המטופל  לשטח  להיכנס  ניתן  הפתוח  בשטח  המטופל:  לשטח  מחדש  כניסה 
עם גמר הטיפול. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר במשך 12 שעות בשיטת 

המקובלות לפני כניסה מחדש.
הוראות אחסון: יש לאחסן את החומר במחסן נעול, מוצל ויבש. שמור תמיד את החומר 

באריזתו המקורית, הרחק מילדים, ממזון ומבעלי חיים.
טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות יש להשליך לפח האשפה.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לאסוף באריזה אטימה ולהעביר לאתר 
פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה פנה את הנפגע לחדר מאוורר היטב. קרא 
מיד לרופא והראה לו תווית אריזה של התכשיר. במקרה של מגע בעיניים – שטוף את 
העין מיד בהרבה מים נקיים למשך 15 דקות לפחות. אם הגירוי נמשך – פנה מיד לרופא. 
במקרה של בליעה – שטוף את הפה בהרבה מים ושתה הרבה. פנה לרופא. במקרה 
 של מגע בעור – הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע 

עם התכשיר. במקרה של שאיפה העבר את הנפגע לסביבה מאווררת.
 מידע לרופא: במקרה של הרעלה נא להתקשר למרכז המידע הארצי להרעלות, טל': 

.04-7771900

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי 
תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא 
ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של 
שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש 
בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע”י המוכר. במקרים מעין אלה 
חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה  

על המוכר.

משווק על ידי:
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Libfer لیبڧر SP ליבפר
 SP אבקה מסיסה

כילאט ברזל לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל בעצי פרי, בגפן, בירקות ובאגוזי אדמה
 (FeEDDHA) מכיל: 6% כילאט ברזל 

4% בצורה של אורתו-אורתו

 המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555 
קדרון, 7079500, טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

מס' סדרת ייצור: 

תכולה: 5 ק"ג

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Manufactured by/Fabbricante/ 
BASF, גרמניה./الصانع  מיוצר על ידי 

 BASF SE 
 Carl-Bosch-Straße 38 
67056 Ludwigshafen, Germany 
 Phone: +49 (0) 621 60-0
24hr Emergency Phone: +49 (0) 180 2273 112

רישיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 81 / ה"צ / 464
)IV( דרגת רעילות: מסוכן

מספר או"ם: לא מסווג
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