כללי :בומבה הינו קוטל עשבים בלתי בררני ,הקוטל במגע צמחייה חד-שנתית ורב
שנתית קיימת .התכשיר נקלט בחלקי הצמח הירוקים ולא דרך מערכת השורשים.
בומבה יעיל בהדברת מגוון רחב של עשבים כמצוין בהוראות השימוש .בומבה קוטל
את העשבייה הקיימת בשלבים השונים שלאחר ההצצה .אינו מונע הצצה של עשבים
רעים או צמחי התרבות .צריבה מירבית מושגת בחלוף  7-10ימים מהריסוס .יש להימנע
מהמטרה במשך  48שעות לאחר הריסוס .גשם היורד פחות מ 6-שעות אחר הריסוס
מפחית מיעילות הטיפול.
הוראות שימוש:
אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה בשאיפה ובמגע עם העור .עלול לגרום לגירוי בעור
ובעיניים .התכשיר מסוכן לנשים בגיל הפוריות.
אזהרות לסביבה :בעל רעילות נמוכה לדגים .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אמצעי זהירות :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,יש להשתמש בציוד
מגן אישי תקני (חליפת מגן עשויה  ,PVCמסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן
 ABEK -2-P3בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובתרסיס ,משקפי מגן לעיניים עמידות
בפני כימיקלים ,כפפות  PVCאו נאופרון ,נעליים וגרביים) .מנע מגע עם העור .אין לאכול,
לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס.
הכנת התרסיס :יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש .מודדים את הכמות הדרושה
של בומבה ומערבבים עם מעט מים ,שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית
כמות המים הדרושה ,תוךכדי בחישת המערבל ,ומוסיפים את יתרת המים.
אופן היישום:
לטיפול בשטח רצוף
העשבים המודברים

בנפח תרסיס של
 25-50ל’/ד’ לפי
גובה העשבים
המינון (סמ”ק/ד’)
250
500
300

לטיפול במוקדים
נפח תרסיס
ריכוז
כדי הרטבה
התכשיר
מלאה של
מנפח
התרסיס נוף העשבים
(ל’/ד’)
1%
25
2%
30
1%

بومبا

Bomba

תרכיז נוזלי

מכיל 200 :גרם/ליטר Glufosinate-ammonium

קוטל עשבים בלתי בררני
רעילות III :מסוכן
מספר או"ם :לא מסווג
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
ليس لالستعمال البيتي

מכיל 1 :ליטר
בעל הרישוי:

אפעל אגרי
מבית אפעל תעשיות כימיות בע"מ
רח' המלאכה  8ת.ד  8213נתניה 42293
טל ,09-8656454 :פקס09-8654278 :
E -m a i l : a gri @efa l . com

היצרןLier Chemical Ltd.,China :

רישיון האגף להגנת הצומח/13 :ה"צ4145/
מס .אצווה:
ת .תפוגה:

לתשומת לב :היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך העבודות בהן
נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית .אולם היות שאין באפשרותם לפקח
על אופן השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה
מהשימוש בתכשיר זה ,ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.

ת .עדכון התווית03/17 :

בגובה עד  10ס”מ
חד שנתיים
דגניים
בגובה עד  40ס”מ
ינבוט ,חבלבל-השדה
ארכובית שבטבטית ,קוצאב,
40
1.5%
600
פספלון דו-טורי ,קוקויו
לאחר הצצה ,על צמחים
20
1.5%
300
בגובה  20ס”מ
גומא הפקעים
30
2%
600
מפותח בפריחה
הגה ,יבלית ,חילף-החולות ,משיין גלילי ,עשב רודס,
50
2%
1000
דוחן ,פספלון מורחב ,סולנום זיתני ,זקנן ,פטל
30
250-300
הקמלת נוף תפוח אדמה *
30
250-300
הכנת שטחים לזריעה/שתילה**
מועד הטיפול :במשך כל השנה .אין לטפל כאשר מידות החום ביום נמוכות מ 10-מעלות צלזיוס.

בומבה

* המינון הגבוה בהתאם לעוצמת הנוף ,אין להשתמש בגידול המיועד לזרעים .ליישום
בתפו”א מהזנים :ניקולה ,וינסטון ,ויוואלדי ,מונדיאל ודזירה.
**להכנת שטחים למזרע או שתילה :בומבה מדביר עשבים בטיפול קדם זריעה,
קדם הצצה או קדם שתילה בגידולי שדה ,בירקות ובפרחים .בקרקע קלה או חולית
יש להמתין לפחות  3ימים בין ריסוס לזריעה או שתילה של הגידול התרבותי.
להדברת עשבים בפרדס בכרם ובמטע (לדוגמה :תפוח ,אבוקדו ,שזיף ,נקטרינה,
הדרים ,שקד וזית) :מיד לאחר הנטיעה ובמשך הגידול .מרססים בהעדר רוח .אין
לרסס חלקים ירוקים של צמחי התרבות ועל גזעים בלתי מעוצים .בעצים בעלי גזע
מעוצה ניתן לרסס על בסיסי הגזעים.
הדברת עשבים בשטחי בור :בצדי דרכים ,סביב מבנים ,לאורך קווי מים ,לאורך
גדרות ,מסילות רכבת ,מאגרי מים ,תעלות ניקוז ,ובריכות שופכין.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .לאחר מכן יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים
יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
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.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה ,במקום קריר ויבש .יש לאחסן
את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון
הינו כפסולת מסוכנת .יש להעביר את חומרי הספיגה לאתר פסולת רעילה.
אריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות 3פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך האריזות לפח האשפה.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר השימוש החלף בגדים וכבסם בנפרד ,רחץ ידיים
בסבון.
כניסה מחדש :לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים או בעור ,יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15
דקות לפחות .במקרה של בליעה יש לפנות לרופא ולהציג בפניו את תווית התכשיר.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות .ביה”ח רמב”ם חיפה ,טל.04-7771900 .

