
ג'מבו נוזל
להדברת מחלות בהדרים, במנגו ובגפן

Copper carbonate 1.74% :מכיל 
)אקוויולנט נחושת מתכתית 1% = 13 ג'/ליטר נחושת(

Mono-and dipotassium salts of Phosphorous acid 20.4% 
)=254 ג'/ליטר של מלחי אשלגן של החומצה הזרחיתית(

התכשיר בדרגת רעילות III )מסוכן לבריאות(
מספר או״מ: לא מסווג

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
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התכשיר ג'מבו הינו קוטל פטריות וחיידקים להדברת כשותית 
הגפן, השחרה חיידקית במנגו, ריקבון חום וכתמי חלפת בהדרים.
אזהרות: מסוכן בבליעה, מזיק בשאיפה, גורם גירוי חריף בעיניים, 

גורם גירוי בעור, עלול לגרום תגובה אלרגית בעור.
אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש 
להשתמש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, 
נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות 
 )EN-140 ( מסיכת חצי פנים )תקןEN-374/3 נאופרן )לפי תקן
עם מסנן מסוג ABEKP3 )תקן EN-14387( ומשקפי מגן )תקן 
EN-166(. המנע מלהימצא בענן התרסיס ומשאיפת אדי התכשיר, 
ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אל תאכל, אל תעשן ואל 

תשתה בזמן הטיפול בחומר. 
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים וליצורי מים אחרים. מנע 
זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים, נחלים, מאגרים, בריכות 
דגים ושדות מעובדים. לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים. באיזורים 
בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר 
זה, יש להמנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

הוראות שימוש:
אין לרסס בזמן הפריחה, אין לרסס בשעות חמות.

נפח התרסיס ריכוזהמחלההגידול
)ליטר לדונם(

ריסוס 
אחרון ימים 
לפני קטיף/

בציר

כשותית גפן
הגפן

0.4% בשילוב 
0.15% BB 5150 – 707

השחרה מנגו
חיידקית

0.4% בשילוב 
0.15% BB 5200 - 1007

הדרים
כתמי חלפת 

0.8 % – 0.4%300 - 1507
ריקבון חום

בגמר השימוש:
מיכל  לרוקן את  יש  בגמר הריסוס  ואביזריו:  ניקוי המרסס 
הריסוס מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר 
כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו מספר פעמים בתמיסת 
יש לסלק בהתאם להנחיות  דטרגנט במים. את התשטיפים 
זרימת מי השטיפה למקורות מים,  לסילוק תשטיפים. מנע 

נחלים, מאגרים, לברכות דגים ושדות מעובדים. 
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.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ 

היטב במים וסבון. כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל )REENTRY(: 24 שעות.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, 
במקום נעול וקריר, הרחק ממקורות אש וחום, המיועד לאיחסון 
תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד 

ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
או  טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו 

שהתקלקל בזמן האיחסון יש לאסוף ולזרוק לאשפה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, מעך את האריזה 

והשלך אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את 
הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון. 
במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים 
במשך כ-15 ד׳. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.

בהרעלות,  רפואי  לייעוץ  הארצי  המרכז  לרופא:  מידע 
טל: 04-7771900.
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