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 Actiflow Zn 700  אקטיפלו אבץ
L נוזל

תכשיר הזנה לתיקון מחסורי אבץ בגידולים חקלאיים
)Zn( מכיל: 700 ג'/ל' אבץ
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המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ

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

מיוצר ע"י:  AGRO-NUTRITION, צרפת

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

תכולה: 5 ליטרים

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

מס׳ סדרת ייצור ותאריך ייצור:
ראה על גבי האריזה.
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כללי: אקטיפלו הינו תכשיר הזנה, מסיס 
במים, לטיפול במחסורי הזנה של אבץ.

אזהרות: מזיק בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם 
התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי 
עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי 
עבודה גבוהות, כפפות ניטריל, משקפי 
מגן עם מגני צד להגנה על העיניים. מנע 
מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס עם 
העור או עם העיניים. אל תשאף את אדי 
התכשיר או התרסיס. אסור לאכול, לשתות 

או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאוד 
לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע 
זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: אקטיפלו אינו רעיל 
לדבורים.

הוראות השימוש: 
התכשיר מיועד ליישום עלוותי. אין ליישם 
את התכשיר בשעות בהן קרינת השמש 
חזקה ו/או בטמפרטורות גבוהות העולות 
ליישם  מומלץ  צלזיוס.  מעלות   28 על 
בשעות  או  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
וגידולים  מאוד  צעירה  עלווה  הערב. 
להיות  עלולים  עקה  בתנאי  המצויים 
אלה  בנסיבות  לצריבות.  יותר  רגישים 
מומלץ להפחית את המינון או את הריכוז 

ולהגדיל את מירווחי הריסוס.
הכנת התרסיס: את הכמות המדודה של 
התכשיר שופכים למכל המרסס המלא עד 
מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים 
את יתרת המים. הקפד על ערבול מתמיד 
במהלך היישום. אין להלין תמיסה מוכנה 

ליום המחרת.

מס׳ יישומים לעונההריכוז הגידול

קיווי, עצי פרי גרעיניים
0.05%-0.025%

יישום בודד, 6 שבועות לאחר 
נפילת פרחים.

3 יישומים, אחת לשבועיים, עצי פרי גלעיניים
מתחילת חנטה.

0.1%גפן
2 יישומים, אחת לשבועיים, 

מתחילת חנטה.

שילובים: יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב אקטיפלו בתכשירי הדברה 
והזנה אחרים. במקרה של שילוב עם תכשירים בתוארית אבקה, יש להוסיף אותם 

למכל המרסס לפני אקטיפלו.
בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: 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.

בתום  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 
העבודה, רחץ היטב את ידיך במים ובסבון, 
התקלח והחלף את בגדיך. בגדים מזוהמים 

יש לכבס בנפרד.
ללא  המטופל:  לשטח  מחדש  כניסה 

מגבלה.
אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו 
המקורית, במקום קריר )0–35 מ"צ( מוצל, 
מאוורר ונעול המיועד לאחסון דשנים, 
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא 
מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע 
עם חומרי מזון או עם מספוא. יש להימנע 
מחשיפה לשמש ישירה או למקור חום. 

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שדלף 
בחול  לספוג  יש  שנשפך,  או  מהמכל 
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 מכל 
המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה 

והשלך אותה למכל האשפה.
עזרה ראשונה:  במקרה של מגע בעור, 
יש לרחוץ מיד את איברי הגוף שהזדהמו 
בהרבה מים ובסבון  במקרה של שאיפה, 
העבר את הנפגע לאזור מאוורר  במקרה 
מיד את  לשטוף  יש  בעיניים,  מגע  של 
באיטיות  פתוחות  הן  כאשר  העיניים 
ובעדינות במשך 15 דקות. פנה לרופא  
במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא. אין 
לתת כל דבר דרך הפה. אין לגרום להקאה. 
מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי 

בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה.
טל': 04-7771900.
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אופן היישום: 


