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اال�ستعمال ومعدالت اال�ستعمال: 
اأجزاء  كافة  اىل  الأوراق  قبل  من  امت�صا�صه  بعد  ويتحرك  ينتقل  املبيد  اإن 

النبات حتى منطقة اجلذور.
اأيام على معظم الأع�صاب احلولية  ميكن م�صاهدة نتائج الر�ش بعد مرور 4-2 
بعد مرور 7 اأيام من الر�ش على الأع�صاب املعمرة. ين�صح بعدم قطع الأع�صاب اإل 
بعد مرور ثالثة اأ�صابيع على الر�ش لأتاحة الوقت الالزم لو�صول املادة الفعالة اإىل 

منطقة اجلذور. يجب اأن ل تكون الأع�صاب مق�صو�صة اأو حمروثة قبل الر�ش.
معدل اال�ستعمال:

           3-6   لرت/هكتار لالأع�صاب احلولية. 
            6-12 لرت/هكتار لالأع�صاب املعمرة.

- ل تر�ش الأع�صاب يف حال توقع ت�صاقط الأمطار اأو ال�صقاية وذلك خالل 6 �صاعات.
- يجب اأن تكون الأع�صاب املزمع ر�صها يف اأوج ن�صاط منوها.

ال�سمية النباتية:
مبا اأن هذا املبيد غري اإنتخابي فاإنه يحذر من و�صول حملول الر�ش اإىل اأوراق 
اأن  يجب  لذا  املثمرة  الأ�صجار  من  اخل�صراء  الأج��زاء  اأو  الزراعية  املحا�صيل 

يكون الر�ش موجه ح�صرًا على الأع�صاب ال�صارة.
ال�سمية:

اأكرث  هي  واجللد  الفم  طريق  عن  للجرذ   LD50 القاتلة  الن�صفية  اجلرعة 
من 2000 ملغ / كغ.

اإن املبيد متو�صط اإىل �صديد ال�صمية على الأ�صماك ، غري �صام ن�صبيًا على النحل 
والطيور. 

الت�سنيف ال�سمي ح�سب III : WHO  خفيف ال�سمية
فرتة االأمان:

يجب عدم دخول احلقول املر�صو�صة اإل بعد جفاف حملول الر�ش.
املبيد غري �صام ن�صبيًا للحيوانات الأليفة وعلى كل حال فاإن رعي كمية كبرية 
من الأع�صاب اخل�صراء املر�صو�صة بهذا املبيد قد يحدث �صمية موؤقتة للحيوانات 

)اإقياء - ا�صهال ...اإلخ(. 
عند ح�صول هذه الأعرا�ش تعطى احليوانات كمية وافية من ال�صوائل.

اأعرا�ض الت�سمم:
ل توجد اأعرا�ش ت�صخي�صية حمددة – يف حالة مالم�صة اجللد اأو ال�صتن�صاق 

ميكن اأن تظهر موؤ�صرات للح�صا�صية )اآلم بطنية – تقيوؤ(.

مركز ذواب 
اإنتخابي عام  مبيد ع�سبي جهازي غري 

ي�ستعمل بعد االإنبات.
املادة الفعالة: غاليفو�صيت 360غ/ ليرت مايعادل 480غ/ليرت ملح اإيزوبروبيل اأمني

  Active Ingredient: Glyphosate 360g/l Equiralent 480g/l Isopropyl Aminesalt
 N-)Phosphonomethyl(  )IUPAC  اال�سم الكيميائي: )ح�صب

Glycine Derivative :املجموعة الكيميائية

م�سادات الت�سمم:
ليوجد م�صاد معني )يكون العالج ح�صب الأ عرا�ش الظاهرية(.

االحتياطات الواجب اتباعها عند اال�ستخدام:
1- يجب حفظ املبيد بعيدًا عن متناول الأطفال.

2- يجب حفظ املبيد بعيدًا عن الغذاء والأعالف وم�صادر املياه.
3- لب�ش املالب�ش الواقية )حذاء - قفازات - قبعة - اأقنعة(عند اإجراء عملية 

املكافحة.
4- ل تاكل اأو ت�صرب اأو تدخن عند ا�صتعمال املبيد.

5- جتنب مالم�صة املبيد للجلد اأو العني اأو الفم.
6- يجب عدم ا�صتن�صاق حملول الر�ش.

7- يجب مراعاة تعليمات ون�صب ال�صتعمال بدقة.
8- يجب الغ�صل مبا�صرة بعد ال�صتعمال باملاء وال�صابون.

9- يجب خلع املالب�ش امللوثة فورًا وتغ�صل جيدًا قبل اإعادة الإ�صتعمال.
تنبيه: يجب اتباع تعليمات الإ�ستعمال والتخزين بدقة واإن ال�سركة واملوزع 

غري م�سوؤولني عن نتائج �سوء الإ�ستعمال والتخزين.
اإتالف العبوات :

خزان  اإىل  الغ�صيل  ماء  واأ�صف  النظيف  باملاء  مرات  ثالث  العبوة  اإغ�صل   -1
الر�ش.

بعيدًا  بتقطيعها ودفنها يف مكان خم�ص�ش  الفارغة  العبوات  2- تخل�ش من 
عن م�صادر املياه اجلوفية

3- ل ت�صتخدم العبوات الفارغة لأي غر�ش كان
4- اإحفظ بقايا املبيد غري امل�صتعمل يف العبوات الأ�صلية حمكمة الإغالق يف 

مكان اأمني بعيدًا عن متناول الأطفال واملواد الغذائية والأعالف.
االإ�سعافات االأولية:

- اإذا ابتلع املبيد: يف حال عدم حدوث اإقياء �صديد يعمل غ�صيل للمعدة مع اأخذ 
العناية باأن املري�ش واعي ول يوجد ت�صنجات، اإحفظ راأ�ش املري�ش منخف�صًا 
حتت م�صتوى الوركني ملنع ا�صتن�صاق حمتويات املعدة. ل حتدث اإقياء ملري�ش 

فاقد الوعي وا�صت�صر الطبيب .
بكميات  دقيقة   20-15 ملدة  جار  مباء  العني  اغ�صل  حاًل  العني:  طرط�سة   -

وافرة من املياه واإح�صل على عناية طبية.
واإغ�صل  احلال  يف  امللوثة  والأحذية  املالب�ش  جميع  اإن��زع  اجللد:  لم�س  اإذا   -

اجللد باملاء وال�صابون ملدة 15-20 دقيقة واإح�صل على عناية طبية.
اأنقى،  منطقة  اإىل  امللوثة  املنطقة  عن  املري�ش  اأبعد  املبيد:  ا�ستن�سق  اإذا   -
دافئًا  امل�صاب  واأبق  ال�صطناعي  التنف�ش  عملية  جترى  التنف�ش  توقف  اإذا 

واإح�صل على عناية طبية.
Caution

املادة م�سجلة لدى وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي حتت رقم 1  /  8 اأع�ساب  تاريخ 8  /  2 /  1998 
اعتمدت الل�ساقة يف مديرية وقاية النبات حتت رقم H/40/1    تاريخ 25 / 11 / 2010

ال�سركة املنتجة: مون�سانتو- بلجيكا
ا�سترياد �سركة التنمية الزراعية

      Pack : 1 Ltr                                   الوزن ال�سايف: 1 لرت
       Lot No.                                     :رقم الدفعة
Pro.date:                               :تاريخ االإنتاج

 Expiry date: 3 years from Pro.date.     تاريخ انتهاء ال�سالحية:3 �صنوات  من تاريخ الإنتاج


