גלייפורורה

Glyforora

קוטל עשבים כללי
תש  -תחליב שמן במים
התכולה 360 :גרם בליטר Glyfosate
 5 +גרם בליטר Carfentrazone ethyl
כללי :גלייפורורה הינו קוטל עשבים כללי המכיל שני מרכיבים פעילים.
התכשיר קוטל ביעילות את מרבית מיני העשבים הדגניים ורחבי עלים ,עשבי קיץ
וחורף כאשר הם בגודל של  50 - 5ס”מ.
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3082 :
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing
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אזהרות:
התכשיר מסוכן בבליעה ובשאיפה.
התכשיר גורם לגרוי קל בעור.
התכשיר גורם לגרוי בעיניים.

הוראות שימוש :להדברת עשבים בהכנת שטחים (אין לרסס אחרי השקיית הנבטה) ,במטע ובשטחי
בור .אין לרסס בעת משב רוח עז על מנת למנוע נזק לגידולים רגישים סמוכים.

●
●
●

סכנות לסביבה:
התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים .התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח
לסביבה המימית.
אמצעי זהירות ומיגון:
בעת הטיפול עם החומר המרוכז ובעת הריסוס לבש בגדי עבודה מלאים (מכנסיים ארוכים,
חולצה עם שרוולים ארוכים ונעליים גבוהות) השתמש בכפפות עמידות לכימיקלים (ניטריל או
נאופרן) ,משקפי מגן ומסכת נשימה עם מסנן חלקיקים מסוג .ABEK A2 P3
אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה.
המנע מבליעה ,שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור חשוף.
●

●
●

הכנת התרסיס ,הציוד וכיולו:
בריסוס גלייפורורה ניתן להשתמש בכל מרסס שלחין המצויד במערבל ובמוט ריסוס המתאים ליישום
תכשירים להדברת עשבים .יש להשתמש בפומיות מתאימות לכסוי מלא של העשביה.
לפני הריסוס יש לערוך כיול מדויק של המרסס .לצורך הכנת התרסיס יש למלא את מיכל המרסס כדי
מחציתו במים ,להפעיל ערבול ולהוסיף את הכמות המדודה של התכשיר ,בהתאם לשטח המרוסס,
ולבסוף למלא את יתרת המים במיכל.
מנע מגע של התכשיר ושל תמיסת הריסוס עם פלדה מגולוונת.

הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות המוצר
תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו אחראים לכל
תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

הגידול

המינון
(סמ”ק/ד’)

נפח התרסיס
(ל’/ד’)

הערות

להכנת שטחים לגידולי קיץ
וחורף (כותנה ,חמניות ,תירס,
סורגום ,בצל ,אבטיח ,אגוזי
אדמה ,חיטה ,חימצה ,בקיה)

)1( 300 - 200

נפח תרסיס של
 20-10ל’/ד’ המבטיח
כיסוי מלא של העלווה.
 5ל’/ד’  -בריסוס אוירי

יש למנוע רחף התכשיר
לגידולים שכנים (.)3

להדברת עשבים כללית במטע
(אפרסק ,נקטרינה ,שזיף ,רימון,
שקד ,אפרסמון) -
משנה שלישית לנטיעה

)1( 300 - 200

30-20

לריסוס רק בעת שהעצים
בשלכת (.)3

)1( 300 - 200

30-20

אל תרסס ברוח ומנע מגע
של התרסיס עם חלקי
צמח ירוקים .בכרם עלול
התכשיר לגרום לצריבות
קלות בעלווה (.)3

30-20

יש למנוע רחף לגידולים
שכנים (.)3

להדברת עשבים כללית במטע
(הדרים ( ,)2תפוח ,אגס ,מנגו,
אבוקדו ,זית ,גפן יין) -
משנה שלישית לנטיעה
שטחי בור ושולי כבישים

)1( 300 - 200

הערות לטבלה:
( )1המינון בהתאם לגודל העשביה .מינון  200סמ"ק/ד להדברת עשבים עד  10ס"מ גובה,
מינון  300סמ"ק/ד’ להדברת עשבים בגובה מ  10ס"מ עד  50ס"מ.
( )2בכל הזנים להוציא אתרוג.
( )3רחף התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים ,אי לכך אין לרסס במרסס מפוח .יש להקפיד על
שמירת טווח ביטחון ( 100מטר לפחות) מגידולים רגישים כגון מטעים גלעיניים.
אין לרסס בתנאי אינברסיה .יש להימנע מריסוס בלחץ גבוה היוצר טיפות קטנות.
מומלץ לרסס כאשר קיימת רוח קלה בכוון המנוגד לגידולים רגישים.
עשבים מודברים :דגניים חד שנתיים ורב שנתיים (כמו כוסאב ,שיבולת שועל ,חפורית וכד') ,עשבים
רחבי עלים חד שנתיים ורב שנתיים (כמו מיני ירבוז ,לכיד ,דטורה ,חבלבל ,גדילן ,חרצית ,חרדל ,עשנן,
סולנום זיתני ,ינבוט וכד') .תערובת זו תדביר עשבים שרגישותם לגלייפוס נמוכה כמו ירוקת חמור,
אמיתה ,נבטי חבלבל ,חלמית ,מעוג.
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ניקוי ציוד הריסוס :יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .את התשטיפים יש
לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .רוקן את המרסס עד תומו .שטוף היטב בזרם מים את מיכל המרסס
ואת מוט הריסוס משאריות התכשיר ,פרק ושטוף את כל המסננים .מלא לפחות שליש מתכולת המיכל במים
נקיים ,הפעל את הבוחש והמשאבה ורוקן דרך מוט הריסוס ,חזור על פעולה זאת פעם נוספת .מלא את מיכל
המרסס במים ,הוסף דטרגנט תעשייתי בריכוז המומלץ ע”י היצרן או אקונומיקה בריכוז  3%לפחות מנפח המיכל.
הפעל את הבוחש ואת המשאבה והעבר כמות מסוימת של תרסיס דרך מוט הריסוס .בשלב זה עדיף להשאיר את
תמיסת הדטרגנט או האקונומיקה במיכל למשך לילה או  12שעות .בגמר ההשריה רוקן ושטוף את המיכל והעבר
מים נקיים במשאבה ובמוט הריסוס.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל 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.
בגמר העבודה :בתום העבודה  -פשוט בגדיך ,התרחץ היטב ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד .לאחר השימוש שטוף את ציוד המגן בסבון ובהרבה מים.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 12 :שעות ולאחר התייבשות התרסיס.
איחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה .אין לאחסן גלייפורורה יחד עם זרעים,
דשנים ,דברי מאכל וצרכי האבסה .הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
חומר שנשפך :הספג בנסורת או בחול ,אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך
את התשטיף אל מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת
מוסדר.
עזרה ראשונה  :במקרה מגע בעיניים יש לשטוף במים זורמים למשך  15דקות .אם הגרוי נימשך ,פנה לרופא.
 במקרה מגע בעור או בחלקי גוף חשופים ,יש לשטוף במים ובסבון ואח”כ במים זורמים למשך  15דקות .אם
מתפתח גרוי ממושך ,פנה לרופא  .במקרה שאיפה ,פנה את הנפגע לאזור מאוורר .אם מתפתחים קשיי נשימה,
פנה לרופא.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה”ח רמב”ם ,טלפון .04-8541900
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