
   הוא מקור לאספקת ברזל בצורה פרוקול
  .זמינה לצמחי�
  .לית להשקיהאפרופורציונ: יישו� התכשיר

כ� ו, בהמטרה ובקווי נוע, ישמו בטפטו�נית� לי
  .בריסוס עלוותי
  :אמצעי זהירות

  התכשיר הינו בעל רעילות נמוכה לאד�
  ע� זאת יש לשמור על כללי, ולבעלי חיי�

,  ידיי� לאחר עבודהרח� :הזהירות שלהל�
במקרה של מגע בעיניי� שטו� במי� זורמי� 

בזמ� השימוש . דקות ופנה לרופא 15למש� 
  .לשתות או לעש�, אי� לאכול בתכשיר

  :מידע לרופא
  במקרה של הרעלה נא לפנות למרכז מידע

  04$8529205. בהרעלות טל
  אריזות שהתרוקנו: השמדת אריזות ריקות
  .יש לקבור עמוק באדמה

  :סו�אח
  . ויבשמוצליש לאחס� את התכשיר במקו� 

  .שמור את התכשיר באריזתו המקורית
  יש להקפיד ולסגור את האריזה היטב לאחר 

  .השימוש
  :תנאי מכירה

  .או המפי� אחראי� להרכב התכשיר/היצר� ו
  או המפי� פיקוח על /היות ואי� ליצר� ו

  השימוש בתכשיר אי� ה� אחראי� לנזקי� או
  ו� לנזקי� כתוצאה מהשימושכל גור� שיגר

  בתכשיר לפי הוראות אלו או מאופ� שימוש
  .אחר

  

Ph   2.5�3 )חומצי(   
  1.15�1.3משקל סגולי 

  
  ________________אצווה 

  
  ג " ק25ג   " ק12ג    " ק5: תכולה

  !זהירות
  .יש לקרוא את התווית לפני השימוש

 .יש לשמור את המוצר נעול ומחו� להישג יד� של ילדי�

 

  

 

  

Fe & Hydroxy acetat  
  )משקלי (6%תמיסת הזנת כילאט ברזל 

  

 Fe & Hydroxy Acetat �תמיסה נוזלית
  כילאט ברזל לתיקו� כלורוזה ומחסורי ברזל בגידולי� 

  .שוני�
   :מכיל

  ברזל זמי�  6%תמיסת הזנה של ברזל בריכוז 
  .ישראלתוצרת 

  :כללי
   לאספקת ברזל בצורה  )6%( הוא מקור מרוכז פרוקול

יישומו פרופורציונאלי להשקיה או בריסוס  . זמינה לצמח
בהשפעתו החיובית על , בנוס� להזנת ברזל,חודו יי .עלוותי

  .התפתחות מערכת השורשי�
  

  : הוראות השימוש
  

 מינו� הערות
 )דונ�/גר�(

 הגידול

חוזרי� על הטיפול מידי  
   יו�14

, עגבניה, מלפפו�  500
, חציל,פלפל 
 אפונה

רצוי לחלק את החומר 
  טיפולי�4$5 $ל

 *אגוזי אדמה 1000$600

 הדרי� 750 – 600 בהתא� לרמת הכלורוזה

  תבליני�  500  בהתא� לרמת הכלורוזה
   כרוביי�  500  הכלורוזהבהתא� לרמת 

, תפוח, אפרסק  750 $ 600 בהתא� לרמת הכלורוזה
  נקטרינה, שזי�

 בננות  600  $ 300 בהתא� לרמת הכלורוזה

 גפ� 600 – 350 בהתא� לרמת הכלורוזה
'  גר15 – 30  בהתא� לרמת הכלורוזה

� לע

 מנגו/אבוקדו

, ורדי�: פרחי�   1000 – 500  בהתא� לרמת הכלורוזה
, גרברה, �סיפני

, פרח שעווה
, אטוסזילי
, וילאהוגר

, ענפי� ירוקי�
  צמחי נוי 

  משתלות  0.2$0.5%  בהתא� לרמת הכלורוזה
  
  .נית� לשילוב ע� הבקטריות בזמ� הזריעה* 
 

 :יבוא ושיווק

   
  מ "ארז שיווק וייזו� חקלאי בע

                79304מושב כוכב מיכאל 
  08$6758943' פקס, 08$6758944' טל
 office@erezagro.co.il  

 il.co.erezagro.www 

  : היצר�
  
  
  
  
  
  מ " בעשיצר. א

   יהלתעשיכימיקלי� וציוד 
   חיפה33133. ד.ת
il.co.shitzer.www               

 


