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מושפעת  התכשיר  יעילות  בצמח.  ההורמונלית  במערכת  הפועל  צמיחה  מווסת  הינו  אלאר  התכשיר 

יעילותו  מותנית  כמו-כן  מים.  וזמינות  דישון  תאורה,  לחות,  טמפרטורה,  כגון:  שונים  סביבה  מגורמי 

של התכשיר במין הצמח, בזן, בקצב הצמיחה ובשלב הפנולוגי. לכן חלה חובה על המשתמש לערוך 

ניסוי מקדים בתנאי הגידול הייחודיים במשקו, כדי לקבוע את העיתוי והריכוז המדוייק בתחום הריכוזים 

המצוינים בטבלה.

לשימוש בגידולים לא אכילים. נמצא גורם לגידולים בחיות אזהרות :
מעבדה.

רעילות נמוכה לדגים ולדבורים.רעילות לדגים ולדבורים :

בחלוף 24 שעות מהריסוס.כניסה לשטח המטופל :

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

הוראות שימוש:

הריכוז מועד היישוםהגידול
)%(

נפח 
התרסיס 

)ל’/ד’(

הערות

חרצית: 
לגידול פרחים 

קטופים

ריסוס 1: תוך 7 ימים 
מתחילת משטר היום 

הקצר. ריסוס 2: במידת 
הצורך, כ-3 שבועות 

מאוחר יותר. ריסוס 3: 
בעונת הקיץ, בזנים בעלי 

עוקצי פרחים ארוכים, 
כאשר מופיעים פקעי 

הפריחה.

0.3

 50-30
לכיסוי 

מלא של 
קודקודי 
הצמחים

בחלקות המיועדות 
לטיפול באלאר, יש 

להתחיל את משטר היום 
הקצר מאוחר יותר, 

כאשר הגבעול ארוך ב-5
ס’’מ מהמקובל.

חרצית: 
ייצור יחורים 

במטע-אם

0.1-0.05 ריסוס כל 7 ימים
)הריכוז 
הגבוה 
בזנים 
בעלי 

צימוח 
נמרץ(

הריכוז מועד היישוםהגידול
)%(

נפח 
התרסיס 

)ל’/ד’(

הערות

גידול 
בעציצים: 

חרצית

ריסוס 1:  10 ימים לאחר 
הקיטום, או כאשר 

הפריצות באורך 4-2.5 
ס״מ. ריסוס 2: במידת 

הצורך, כ-3 שבועות 
מאוחר יותר.

0.3-0.2

ריסוס 
להרטבה 

מלאה 
של נוף 

הצמחים

בזנים בעלי צימוח נמרץ, 
אפשר לרסס ריסוס 
נוסף במידת הצורך.

לאחר העברה לעציץ גלוקסיניה
הסופי ולפני תחילת 

התארכות הגבעולים.

0.1

לאחר קיטום היחורים. גרדניה
ריסוסים נוספים במידת 

הצורך, אך לא יותר מ-2 
טיפולים.

כתוצאה מהריסוס 0.7-0.35
באלאר, העלים מקבלים 
גוון כהה יותר ומתקבלת 
הקדמה בהופעת פקעי 

הפריחה

טיפול קייצי:  4 שבועות הדרנגיה
לאחר קיטום. טיפול 

חורפי: עם תחילת 
התפתחות ענפי הפריחה.

בקיץ יש לרסס פעמים 0.8-0.6
נוספות במידת הצורך.

14-7 ימים לאחר העתקה היפואסטס
לעציץ הסופי

0.35-
0.45

לאחר הקיטום, בתדירות ניצנית
של אחת לשבועיים

הטיפול באלאר מעכב 0.6
את הפריחה בכ-7 ימים.

פיטוניה )גידי 
הכסף(

14-7 ימים לאחר העתקה 
לעציץ הסופי

0.25-
0.35

לאחר היווצרות פקעים צינרריה
או לפני התארכות גבעול 

הפריחה

0.3

גידולי שתיל 
גוש: פיטוניה, 

ורבנה, 
וינקה, טגטס, 
ציפורני-חתול

3-2 שבועות לאחר 
העתקה לעציץ הסופי.

0.5-0.3

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 08/ה"צ/1978. מס' או"ם: לא מסווג. 

מווסת צמיחה לפרחים

Alar  / אלאר  / أالر
Daminozide 85% :גרגרים מסיסים , מכיל 
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