
 احتياطات:

  إتباع التعليمات المدونة ع البطاقة بدقة . -1

ر  -2 س الواقية( م س المال أقنعة)عند خلط  - قفازات -قبعة-حذاء–ل

  المبيد أو عند استعمالھ.

بوب الراح أو أثناء توقع  -3 رارة أو  تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات ا

  طول األمطار.

شاق األبخرة أو  -4   غبار المبيد.تجنب است

ن قطعيا حيث أن لھ تأث ضار  و كذلك  -5 تجنب مالمسة المبيد للع

لد أو الفم.   تجنب مالمستھ ا

شرب وال تدخن أثناء استعمال المبيد. -6 ل وال    ال تأ

غسل العبوات ثالث -7 ا  تم التخلص م ستخدم األوعية الفارغة و ال 

ا ا تنك الرش    مرات واعاد

عد سم و األدوات الو غسل ا  -8 اقية جيدا بالماء و الصابون 

  الستخداما

عد االستخدام . -9   غسل آالت الرش بالماء 

 اإلسعافات األولية:

عطى العالج المناسب- اس من الماء ثم  عطى المصاب   عند بلع المبيد : 

سھ و - ع عنھ مال واء الطلق و ت شاق: وضع المصاب  ال عند االست

ستطيع التنفسيجرى لھ  ان ال    تنفس اصطنا إن 

ن:الغسيل بالكث من الماء النظيف لمدة - دقيقة و  15عند مالمسة الع

يج العيون  ب  حالة    ستد الطب

لد جيدا بالماء و - غسل ا س الملوثة و  لد:إزالة المال عند مالمسة ا

  الصابون 

  التخزن

ان بارد و جاف  كمة الغلق يجب حفظ المبيد  عبواتھ األصلية مح- م

ة  و   .و جيد ال

  .عيدا عن متناول  األطفال  يحفظ -

   .عيدا عن األغذية و األعالف يحفظ-

عيدا عن أشعة الشمس المباشرةيحفظ  -   .درجة حرارة الغرفة 

  

  

  

  

 

 مبيد زرا سام

   Herbicideمبيد اعشاب 

Glycic  
سك      جال

Glyphosate  IPA 41% w/w  

ت (         غم/كغم ) 41جاليفوس

يع: مركز  اننمط التص  قابل للذو

Soluble Concentrate (SL)  

عيدا عن متناول ايدي االطفال  يحفظ 

  تحذير
  

ازي عام غ اختياري يمتلك قدرة عالية   سك مبيد اعشاب ج جال

ولية والمعمرة )الرفيعة والعرضة  افحة االعشاب (ا االوراق  ع م

تقل ا االجزاء السف  ضري للنبات و ي موع ا يمتص عن طرق ا

ركة ا  من النبات وذلك لما تمتلك المادة الفعالة من حرة  ا

تقل ا  ي اع واسفل حيث 

ذور  ا

ق  و والرايزومات 

عد  ستخدم  ا .  عل

 االنبات
  

  

  

ن   صنع  الص

    Anhui Yinong Chemical CO., LTD :    إنتاج شركة

    Anhiu Ruifeng Agrochemical CO.,LTD الشركة المسوقة:

اشمية: يل  المملكة االردنية ال  3036 رقم ال

  رقم الدفعة:                         التعبئة:

اء:   تارخ االنتاج:                        تارخ االن

ضراء الزراعيةالوكيل  االردن: شركة الدائرة    ا

  

  

 :االستخدامات
صول   ا

 االفة
معدل االستخدام 

) 20(مل/  ل

ة ن الفاك االعشاب المعمرة (نجيل  سات

ب) االعشاب  سعيدة، قص

 عرضة االوراق

60-160 

االرا غ 

 المزروعة

االعشاب المعمرة 

ولية  وا

40 

 

لط عدم خلطھ مع مبيدات اخرى  قابلية ا  :ين 

ة  قل المرشوشف  ساعة  24:تحرم دخول ا

  ثبات المبيد : 

     ساعة.  48لمدة  6 -  4 يبقى المبيد ثابت ع درجات حموضة مياه الرش

اذير:   ا

ن - ل دقة والمنتج والموزع غ مسئول يجب اتباع التعليمات واالحتياطات ب

  عن نتائج سوء التخزن واالستعمال

  المرشوشة.عدم السماح بالر باالماكن -

ب حساسية للعيون.- س   قد 

  سام لالحياء المائية.-

 العالجات و المضادات:

رة  ال يوجد جرعة مضادة و يتم حسب األعراض الظا


