
דרגת רעילות: מסוכן )IV(   מס' או"ם: לא נקבע
רישיון השרותים להגנת הצומח מס': 13/ה"צ/4232

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי: פרוסטרן הינו מקור ברזל זמין לצמח, המיועד 
לריפוי ולמניעה של מחסור בברזל המתבטא בכלורוזה 
בעלים, בפרי קטן וחיוור ובנוף לא מפותח. התכשיר 
מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה. יישום 
לשורשים יספק משך פעילות ארוך יותר ואילו יישום 
עלוותי יביא להיעלמות מהירה יותר של סימני המחסור.  

אזהרה: מזיק בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט 
באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. 
בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש 
בגדי עבודה ארוכים )סרבל(, כובע, נעלי עבודה גבוהות, 
מסיכה לדרכי הנשימה עם מסנן P3, משקפי מגן, כסיות 
גומי עמידות לכימיקלים. מנע מגע ישיר של התכשיר עם 
העיניים, עם העור או עם הבגדים. הימנע מלנשום את 
התרסיס או את אדי התכשיר. שטוף את הידיים והפנים 

לפני הפסקה, לארוחה, לשתייה או לעישון.  
רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר אינו רעיל 
לחי במים, אך אין ליישם אותו ישירות לבריכות דגים 

ולמקורות מים.
רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.

אופן היישום: יש ליישם את התכשיר באביב ובקיץ, 
בהתאם למין הגידול, בעת השתילה או לפני שהצמח 
מתחיל את שלב הגידול הווגטטיבי. היישום ייעשה ישירות 
לקרקע או דרך מערכת ההשקיה. ביישום עלוותי, אין 
צורך להצניע את התכשיר באופן מיידי ע"י מערכת 
ההשקיה. ניתן להשקות תוך 24 שעות. ריכוז כילאט 
הברזל בתמיסת ההגמעה לא יעלה של 6% )לא יותר מ– 
600 גרם תכשיר לכל 10 ל' מים(. ביישום דרך מערכות 
טפטוף – יש להזריק את התכשיר בשליש האחרון של 
ההשקיה. יש לחזור על הטיפול בהתאם לצורך, בהתאם 

להמלצות המקצועיות.
הוראות שימוש:
המינון שלב פנולוגיהגידול

)ג'/ד'(
שתילים, תחילת הדרים

הנבה, עצים 
מפותחים בהנבה 
מלאה, עצים מאוד 

מפותחים
500

אגס, תפוח, אפרסק, נקטרינה, 
משמש, שזיף, שקד, קיווי, רימון, 

אבוקדו, מנגו, ליצ'י, בננה

שתילים צעירים,גפן
שיחים מניבים

מלפפון, עגבנייה, פלפל
תות שדה

אגוזי אדמה
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גרגרים מסיסים
כילאט ברזל לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל 

בעצי פרי, בגפן, בירקות ובאגוזי אדמה
Fe-EDDHA מכיל: 6% ברזל בצורה של

)ortho-ortho 5%( 
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שילובים: אין לשלב בתכשירים המכילים נחושת 
או עופרת.

בגמר השימוש:
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה 
החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי 

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

לפני כניסה מחדש.
אחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן 
את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר 
ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממקור 
אש או מחומרים מחמצנים וכן ממצרכי מזון ומספוא 

ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש 
לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטים ולהעביר 
לאתר פסולת רעילה. תכשיר שהתפזר, שפג תוקפו 
או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת 

וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: השלך את אריזת התכשיר 

הריקה לפח האשפה. 
עזרה ראשונה: • במקרה של חשד להרעלה - פנה 
את הנפגע לחדר מאוורר היטב. קרא מיד לרופא והראה 
לו את תווית האריזה של התכשיר • במקרה של מגע 
בעיניים – שטוף את העיניים מיד בהרבה מים נקיים 
גם מתחת לעפעפיים, למשך 15 דקות לפחות. אם 
הגירוי נמשך, פנה מיד לרופא • במקרה של שאיפה 
- פנה את הנפגע לסביבה מאווררת ומנוחה. פנה 
לרופא מיד. • 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.
מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, 

בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 7771900–04.

פסקת אחריות: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים 
הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן 
מתנאי  כתוצאה  להיגרם  העלולים  לנזקים  אחראי  אינו 
אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

5%
ortho-ortho

-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי
ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 

מס' סדרת ייצור ותאריך ייצור 
מופיעים בתחתית האריזה.


