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PHARMAMIN-M-פארמאמין

מכיל: 4.3 ליטרים

תכשיר הזנה בתוארית נוזלית
תערובת של תחמוצות סידן ומגנזיום עם בורון ואבץ

מכיל: תחמוצת סידן )CaO( מסיסה במים: 8.4%, תחמוצת מגנזיום )MgO( מסיסה במים: 1.6%,
בורון )B( מסיס במים: 0.2%, כילאט  EDTA אבץ )Zn( מסיס במים: 0.1%

מתכות כבדות: קדמיום )Cd( > 0.5 מ"ג/ק"ג; ארסן )As( > 0.5 מ"ג/ק"ג; 
עופרת )Pb( > 1.5 מ"ג/ק"ג; כספית )Hg( > 0.5 מ"ג/ק"ג

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

מס' סדרת ייצור:

המשרד: מתחם גדות אגרו, קדרון, ת"ד 555, קדרון 7079500. טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001
08 - 8527124  : ' 0, פקס 8 - 8 533844  : ' ל . ט ד ו , אשד ם י נ א הספ ו ' מב ח : ר ן ס ח מ ה

باراممين م

מספר או"ם: לא מסווג
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

משווק ע"י:
מיוצר ע"י: ADRIATICA, איטליה

)6 ק"ג(



כללי: פראמאמין-M הינו תוסף הזנה אשר השימוש בו תורם לשיפור של: 
צבע הפירות, תכולת הסוכר, הטעם, הריח ואחידות גודל הפרי. כמו כן הוא 

מגביר את עמידות הפרי במהלך האחסון וההובלה.
אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש כפפות עשויות חומר 
עמיד לכימיקלים )ניטריל( וסרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים 
ארוכים. נעל מגפי גומי והרכב משקפי מגן בעלי מגני צד. אסור לאכול, 

לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
הוראות השימוש:

פראמאמין-M מיועד ליישום עלוותי. נער את אריזת התכשיר לפני השימוש. 
יש להקפיד על מינונים/ריכוזים מתאימים ועל עיתוי נכון של היישום. יש 

ליישם את התכשיר בשעות הקרירות של היום.

המינון )סמ"ק/ד'( הגידול
או הריכוז )%(

מספר יישומים והשלב 
הפנולוגי

גפן יין ומאכל

0.6%-0.4%
 

2 יישומים לאחר הפריחה ולפני 
שבירת הצבע

יישום אחד לאחר הפריחהזית
הדרים, דובדבן, אגס, 

תפוח, משמש, 
אפרסק, שזיף, קיווי

2 יישומים לאחר הפריחה ובשלב 
מילוי הפרי

400–600ירקות
סמ"ק/ד'

2 יישומים לאחר החנטה 
ובתחילת שינוי צבע הפרי

יישום אחד באמצע עונת הגידולירקות עלים

200–400תירס
סמ"ק/ד'

יישום אחד בשילוב קוטלי עשבים 
הניתנים לאחר הצצה.

יישום אחד בעת יצירת ניצני פרחים וצמחי נוי
פריחה

שילובים: אין לשלב בתכשירים בסיסיים, בתכשירי גופרית או בשמנים 
מינרליים. יש לבצע בדיקה מקדימה בקנה מידה קטן לפני שילוב בתכשירי 

הדברה והזנה אחרים. 

PHARMAMIN-M-باراممين مפארמאמין

21.2.19  Pharmamin-M_4.3L, size: 18x11.5cm, (side B)

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס: בגמר העבודה עם התכשיר 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. 
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, 
ממכל 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, רחץ היטב את ידיך במים 

ובסבון, התקלח והחלף את בגדיך. בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד.
כניסה מחדש לשטח המטופל: ניתן להיכנס לשטח המטופל מיד בגמר היישום. 
 ,)23˚C-4˚C( אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר
מוצל, מוגן, מאוורר ונעול, המיועד לאחסון דשנים. הרחק ממגע ידם של 
ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי 

מזון או מספוא. 
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שדלף מהמכל או נשפך, יש לספוג בחול 

ולהעביר את החול המזוהם לאתר פסולת. 
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או 
במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל דוד הדישון. נקב ומעך 

את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה. 
עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעור – יש להסיר בגדים מזוהמים ולרחוץ 
היטב אברי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים ובסבון. פנה לרופא אם 
הופיע גירוי. במקרה של מגע בעיניים – יש לשטוף מיד במים זורמים במשך 
15 דקות לפחות ולפנות לרופא אם הופיע גירוי. במקרה של בליעה – יש 

לשטוף את הפה. לשתות מים. פנה לרופא.
מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי להרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה 

טל': 04-7771900.
הערה: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם 
בשליטת היצרן, היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון 

לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.
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