
בומברדייר 
 Bombardier    بومبارديه

)IV( דרגת רעילות: מסוכן
מספר או"ם: לא מסווג

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 09/ה"צ/7401

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

מספר סדרת ייצור:

Bombardier_1L_27.3x14.7cm_9.9.19
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המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500, 
טל': 08-6308000; פקס': 08-6308001

תכולה: 1 ליטר

SL תרכיז נוזלי
דשן אורגני

 Vinasse of cereals 100% :מכיל

מיוצר ע"י:  Kimitec, ספרד

הרכב התכשיר:

הריכוז )גר’/ל'(המרכיבים

754.7סה”כ חומר אורגני

)N( 112חנקן
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O( 2.6אשלגן

195.5חומצות אמיניות

313.9סה"כ חומצות הומיות

כלומר  גר’/מ”ל.   1.27 סגולי  משקל  בעל  חנקן   8.83% מכיל  אורגני,  דשן  בומברדייר,  כללי: 
ליטר דשן מרוכז מכיל 112 גרם חנקן. בהוספת ליטר אחד מתמיסת המיהול למ”ק מי השקיה, 

.)ppm( מתקבל ריכוז של 112 ח”מ
אזהרות: התכשיר מזיק בבליעה. 

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד 
)ניטריל(  לכימיקלים  עמיד  חומר  עשויות  כפפות  ארוכים,  ומכנסיים  שרוולים  עם  לכימיקלים 
לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, משקפי מגן )תקן EN-166( עם אטימה מהצד. מנע מגע של 
התכשיר או התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי 

התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר. 

הדרושה  הכמות  את  מודדים  השימוש.  לפני  המכל  את  היטב  לנער  יש  התרסיס:  הכנת 
ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, 

תוך כדי בחישת המערבל ומוסיפים את יתרת המים.

אופן היישום:

המינון בהגמעה*הריכוז בריסוס

2 ל'/ד'0.3%מלפפון, עגבנייה, פלפל, שום

* יש להגמיע ע”פ חישוב יח’ החנקן הנחוצות לצמח על פי קצב ההתפתחות.

בגמר השימוש:

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

לסילוק תשטיפים.

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל  איסוף או ממתקן  סילוק תשטיפים: 
בשיטות  לסלק תשטיפים  יש  למיניהם.  מים  ומקווי  מקורות  ואל  דגים  בריכות  אל  הקרקע,  אל  אחר 
המאושרות ע”י 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 ובסבון להחליף  בגדים ולכבסם בנפרד 
מיתר הכביסה.

מועד כניסה מחדש לשטח שטופל: מותר להיכנס לחלקה מייד לאחר הריסוס.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול לחומרי הדברה, הרחק  מהישג ידם של 
ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש להרחיק ממזון אדם ובעלי חיים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן   האיחסון הינו כפסולת 
מסוכנת. יש להספיגו בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטים, ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

מים.  בלחץ  או במתקן שטיפה  לפחות 3 פעמים  היטב,  ריקות: שטוף את האריזה  טיפול באריזות 
שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה 

או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעור: יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו 
במים ובסבון. פנה לרופא. במקרה של מגע בעיניים: יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך 15 דקות 

לפחות. פנה לרופא. במקרה של בליעה: אין לגרום להקאה. פנה לרופא.  

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


