
 RandAb راند أب

رانداب مبيد أعشاب عام

  معلومات الطبيب :
َّـ حالة التسمم ، يجب االتصال بمركز معلومات التسمم 

مستشفى رام بام 8529205 - 04   
أو مركز معلومات التسمم : جامعة النجاح الوطنية ،

 نابلس : 2394960 – 09
 

مالحظا ت :
يجب استعمال اِّـستحضر مع اِّـحافظة التامة على التعليمات و وسائل الحذر .

نجاح اِّـستحضر مرهون بطريقة االستعمال و متغريات الحقل . 
غري  أو  مباشر  ضرر  أي  عن  بمسؤولني  لسنا  ؛  جودته  و  باِّـستحضر  ثقتنا  كل  مع 

مباشر ناتٍج 
عن اِّـستحضر أو سوء استخدامه . 

قبل االستعمال اقرأ بتمعن ، و تقيد بالتعليمات اِّـدونة على ملصق العبوة .

راند أب

إلبادة األعشاب القائمة ، الحولية و اِّـعمرة َّـ البساتني ، 
الحمضيات و األراضي البور و كذلك لتحضري األراضي 

للزراعة أو التشتيل .
هو مبيد أعشاب غري انتقائي جهازي (عصاري) ، معد إلبادة 
األعشاب القائمة ، أعشاب حولية و معمرة . يتم امتصاص 

اِّـستحضر َّـ األوراق الخضراء اِّـرشوشة ، و ينتقل إُّـ 
أجزاء النبتة التي داخل األرض ، فيؤدي بذلك إُّـ موتها . 

رانداب يبيد مجموعة واسعة من األعشاب القائمة ، ما عدا 
: القريص ، الخبيزة الكبرية ، الينبوت و العالقول

كل لرت يحتوي على
 Glyphosate Isopropyl Amine Salt HCL

480 g\l
تنبيه::

االستعمال الخاطئ ألي مبيد يضر بصحة من يستعمله ، و 
يضر اِّـحصول و البيئة . اقرأ تعليمات االستعمال و تقيد بها 

فقط . 
القابل  غري  الفوالذ  عدا  ما  سلبًيا  اِّـعدن  على  يؤثر  أب  راند 
للصدأ ؛ لذا يجب استخدام مرشات مصنوعة من الفوالذ غري 

القابل للصدأ ،( نريوستا) أو من مواد بالستيكية . 

5لرت رقم الوجبة

تاريخ االنتاج

jingma

اجروبال للمواد والخدمات الزراعية

info@agropal.net
  Jericho- Palestine

       إنتاج       

مالحظات : 
يجب  ؛  للدونم  سم3   150 عن  يقل  بمقدار  أب  راند  رش  1.عند 

إضافة اِّـادة الناثرة . 
2.عند إبادة األعشاب َّـ األرض البور، جوانب الطريق ، الساحات ، 
حول اِّـباني، على طول خطوط اِّـياه ،  على حواف قنوات الصرف ، 
و على الجدران الخارجية ِّـجمعات اِّـياه . احرص على منع وصول 

الرذاذ للمحاصيل الزراعية اِّـجاورة . 
تكون  عندما  األعشاب  رش  يجب  ؛  تامة  إبادة  على  3.للحصول 

أوراقها خضراء يانعة .
4.تظهر نتائج فعالية راند أب النهائية بعد مرور ٣-٦أسابيع من 
موعد الرش و ذلك تبًعا لنوع األعشاب و جيلها ، و درجات الحرارة 
؛ حيث يكون مفعول راندب على األعشاب اِّـعمرة بطيًئا َّـ درجات 

الحرارة اِّـنخفضة . 
5.يجب االمتناع عن عزق األرض أو كسح النباتات ِّـدة 7 أيام على 

األقل بعد الرش . 
6.إلبادة األعشاب َّـ األراضي اِّـعدة لزراعة األشتال أو اِّـزروعة 
أو  البذور  إنبات  يومني من  قبل  الرش  االمتناع عن  ؛ يجب  بالبذور 

زراعة األشتال 
7.للحصول على نتائج جيدة َّـ مكافحة األعشاب ، يجب االمتناع 
الري  عند  أب  راند  برش  يسمح  ال  كما   . يومني  ِّـدة  الري  عن 
؛ من  الرش  وقت  6 ساعات من  األمطار خالل  . هطول  بالتنقيط 

شأنه أن يؤثر على فعالية اِّـبيد
 إمكانيات الخلط :

اِّـوجودة  بالتعليمات  التقيد  يجب   ، خلط  عملية  بأي  القيام  عند 
  ، األعشاب  من  عديدة  أنواع  ِّـكافحة   . خلطه  اِّـراد  اِّـبيد  على 
يمكن خلط راندب مع ديكولون  و البارسوبر ، و يمكن خلطه مع 

مبيدات منع بذور األعشاب . 
 استعمل هذا اِّـبيد حسب اِّـقادير و التعليمات اِّـفصلة على ملصق 

العبوة . 
تحضري محلول الرش :

امأل وعاء الرش حتى نصفه باِّـاء ، أضف كمية اِّـستحضر اِّـطلوبة 
تدريجًيا ، ثم أكمل كمية اِّـاء اِّـطلوبة مع اِّـحافظة على الخلط .

التخزين :
احفظ اِّـستحضر بعبوته األصلية ، بمخزن جاف ، مظلل و مغلق ، 
مخصص لتخزين اِّـواد الكيميائية ؛ حيث ال تزيد درجة حرارته عن 
و  اِّـؤهلني  غري  األشخاص   ، األطفال  متناول  عن  بعيًدا   ، °35م 

الحيوانات 
و بعيًدا عن طعام اإلنسان و الحيوان . 

اِّـادة اِّـسكوبة : 
يجب شفطها بالنشارة أو الرمل و جمعها بعبوة مغلقة و نقلها إُّـ منشأة 

النفايات السامة .
إبادة العبوات الفارغة : 

اغسل العبوة جيًدا على األقل 3 مرات باِّـاء بضغٍط عاٍل ، ثم اسكب ماء 
الغسيل ، اثقب العبوة الفارغة ، أتلفها و ارمها َّـ النفايات . 

تنظيف اِّـرش : 
اغسل اِّـرش و اِّـعدات قبل الرش و بعده . يوصى بغسلهم بسائل تنظيف 
اِّـحاصيل  أو  اِّـياه  تلوث مصادر  الغسيل ال   مياه  أن  تأكد   ، برتكيز0.5% 

الزراعية أو برك األسماك . 
تعليمات الرش : 

مخلوط  العشبي  اِّـبيد  و  لالستعمال  جاهز  الرش  مستحضر  أن  1.تأكد 
جيًدا َّـ اِّـاء      

2.امتنع عن الرش عند وجود الريح .
3.تجنب تلويث مصادر اِّـياه . 

4.امتنع عن الرش بالقرب من برك األسماك .
يجب   ، الرش  محلول  تحضري  خالل  و   ، اِّـركزة  باِّـادة  العمل  5.خالل 

استعمال القفازات و النظارات الواقية 
زمن دخول الحقل بعد الرش :

 48 ساعة ، و إذا لزم دخول الحقل قبل ذلك ، يجب ارتداء مالبس وقاية 
من الجلد ، مثل كفوف جلد ، جوارب و حذاء ، و ال تلمس األجزاء اِّـعاملة 

تحذيرات : 
1.تجنب ابتالع أو استنشاق اِّـادة أو أي مالمسة مباشرة للجلد و العينني . 

2.ارتداء اِّـالبس الواقية أثناء االستعمال .
3.اغسل أعضاء الجسم التي تعرضت للمادة باِّـاء و الصابون . 

4.َّـ حالة تلوث العينني ، اغسلها بماٍء جاٍر نظيف ِّـدة 15 دقيقة .
5.ال تشرب أو تأكل أو تدخن أثناء استعمال اِّـادة .

6.َّـ حالة التسمم اتصل بالطبيب .  
و للمزيد من اِّـعلومات راجع مرشدي شركة شرباتي إخوان .


