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 Vercal™ ורקל  ڤيرڭال

מס׳ או"ם: לא מסווג
קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

לא לשימוש ביתי ‑ לשימוש חקלאי בלבד
ليس اللستخدام املنزلي - اللستخدام الزراعي فقط

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי 
הוא  כאשר  ורק  אך  התווית  גבי  על  המוצהרות  למטרות  ומתאים  האריזה,  תווית 
זו אינה חלה במקרים של  ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות 
בתנאי שימוש  או  בתווית  הנוגדת את ההוראות המצוינות  בצורה  בחומר  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.

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

מס׳ סדרת ייצור ותאריך ייצור: משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ
ראה על גבי האריזה.

תכולה: 1 ליטר

L נוזל
תכשיר הזנה, לתיקון מחסורי סידן 

בגידולים חקלאיים
מכיל: g/L 150 סידן כלורי

אזהרות: מזיק בבליעה. גורם לגירוי חמור בעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז 

ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים, כובע, נעלי עבודה 
גבוהות, משקפי מגן, כסיות ניטריל עמידות לכימיקלים. 

מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם 
הבגדים. הימנע מלנשום את התרסיס או את אדי התכשיר. 
שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון. 

הוראות השימוש:
ורקל מתאים ליישום בכלי הריסוס המקובלים. אין ליישם את התכשיר 
בטמפרטורות גבוהות. אם הטמפרטורות עולות על 21 מ"צ ואין אפשרות 
לעכב את הריסוס, רסס במינון הנמוך ובמירווחים תכופים כדי ליישם את 

הכמות הכוללת במהלך העונה.
מומלץ לרסס בשעות אחר הצהריים המאוחרות או בשעות הערב המוקדמות 
כדי להפחית את הסיכון לצריבה. עלווה צעירה רגישה יותר לפיטוטוקסיות.

הכנת התרסיס: נער היטב את אריזת התכשיר. מלא את מכל המרסס עד 
למחציתו במים. הוסף ורקל בכמות המומלצת. תוך כדי בחישה משלימים 
את יתרת המים למכל המרסס. יש להקפיד על ערבול מתמיד בעת הכנת 

התרסיס ובמהלך היישום. אין להלין תמיסה מוכנה ליום המחרת.
אופן היישום: 

המינון או מועדי היישום הגידול
הריכוז

נפח 
התרסיס 
)ל׳/ד׳(

תפוח

מפקע לבן ועד תחילת 
0.5-0.2%הפריחה, כל 10-7 ימים

150-100
מסוף פריחה ועד שבוע 
1.0-0.5% לפני קטיף, כל 14-10 יום

תפוח אדמה
החל בתחילת היווצרות 

פקעות. חזור על הטיפול 
בהתאם לצורך כל 10–14 יום

500
30-20סמ״ק/ד’

כרוביים
החל בתחילת היווצרות קולס.  

חזור על הטיפול בהתאם 
לצורך כל 10–14 יום

500
30-20סמ״ק/ד’

שילובים: יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב בתכשירי הדברה 
והזנה אחרים.

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד היישום: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם 
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את ציוד היישום 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: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ 

היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.
כניסה מחדש לשטח המטופל: ניתן להיכנס לשטח המטופל מיד בגמר היישום.

אחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו 
המקורית במחסן נעול, קריר, מוצל, ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. 
אין לאחסן בטמפרטורה מתחת ל–5 מ"צ. הרחק ממצרכי מזון ומספוא 

ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג באמצעות חול או נסורת, 
לאסוף לכלי אטים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג 
תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר 

הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה שלוש פעמים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב את האריזה השטופה 

והשלך אותה לפח האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה:  במקרה של חשד להרעלה, קרא לרופא והראה לו תווית 
אריזה של התכשיר  במקרה של שאיפת אדי התכשיר יש להתפנות לאזור 
מאוורר  במקרה של מגע בעיניים, שטוף את העיניים במים נקיים במשך 
20 דקות. יש להסיר עדשות מגע אם ניתן. פנה לרופא אם הופיע גירוי  

במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה 
יש לשתות שתי כוסות מים. פנה מייד 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. טל׳: 7771900–04.
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מיוצר ע"י:  FMC, בריטניה
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