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סופרלון הינו מווסת צמיחה המיועד להפחתת חספוס בתפוח מהזן זהוב, להגדלת פרי באגס מהזן 
הפעילות  עיקר  לו  אשר   GA

4
מרביתו  בתכשיר,  הג'יברלין  מרכיב  בגודגדן.  ענפונים  ולסיעוף  ספדונה 

GA זניחה. 
7
ואילו כמות 

התכשיר אינו רעיל לדגים ולדבורים.רעילות לדגים ולדבורים:

12 שעות.מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: 

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

שילובים: בתפוח ובאגס יש לשלב סופרלון עם משטח טריטון X-100. אין לשלב סופרלון בתכשירים 
אחרים.

הוראות שימוש:

בתפוח להפחתת חיספוס או באגס להגדלת פרי - סופרלון ניתן ליישום בכלי הריסוס המומלצים 
לשימוש במטע. יש לרסס בטיפות קטנות ולהגיע להרטבה מלאה ללא נגירה. אין ליישם סופרלון 

בטמפרטורות נמוכות מ-7 מ״צ או גבוהות מ-32 מ״צ. אין ליישם סופרלון לאחר גשם לפני התייבשות 
הנוף. גשם שירד 6 שעות לאחר היישום לא יפגע ביעילות הטיפול. רצוי ליישם את התכשיר כאשר 
לחות האוויר גבוהה וזאת כדי לאפשר קליטה מירבית. מומלץ לרסס בשעות הבוקר או הערב. אין 

ליישם סופרלון על עצים המצויים בתנאי עקה כלשהי. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות 
שכנים. 

בגודגדן לסיעוף ענפונים - יש למרוח את התמיסה באמצעות מברשת או בריסוס על הציר המרכזי של 
העץ וכן על הזרועות המרכזיות.

נפח התרסיסהריכוז או המינוןאופן ומועד היישוםהמטרההגידול

תפוח מזן 
זהוב

הפחתת 
חיספוס 

פרי

ריסוס הנוף החל 
מתחילת נשירת 

עלי כותרת. יינתנו 
4 ריסוסים עוקבים 
במירווח של 10-7 

ימים.

0.025% או 25
סמ''ק/ד' 1. יש לשלב  
100-X משטח טריטון

בריכוז 0.025%

100 ל'/ד'2

אגס מזן 
ספדונה

הגדלת 
פרי 3

ריסוס הנוף 14 יום 
לאחר שיא פריחה. 
קוטר חנטים: 10-8 

מ’’מ

0.125%, יש לשלב  
100-X משטח טריטון

בריכוז 0.025%

120-100 ל’/ד’
בהתאם לגודל 
העץ, לכיסוי 

מלא של הנוף 
ללא נגירה.

גודגדן 
מהזנים: 

רנייר, 
צ’יינוק, 
לאפינס, 

סטלה, בינג

סיעוף 
ענפוני פרי 

ועיצוב 
העץ

מריחה במברשת או 
בריסוס עם תחילת 

תפיחת הפקעים, על 
הציר המרכזי של 
העץ ועל הזרועות 

המרכזיות

100 סמ״ק תכשיר 
מדולל ב-400 סמ״ק 
מים בתוספת דבק 1% 

מנפח התמיסה

-

1. אם מרססים בנפח תרסיס נמוך מ־100 ל'/ד' יש לרסס במינון 25 סמ''ק/ד'.
2. אין לרסס בנפח תרסיס מעל 100 ל'/ד' או נמוך מ־50 ל'/ד'.

3. הטיפול גורם לעיתים לפרי מוארך ומצולע מעט.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 05/ה"צ/1801. מס' או"ם: לא מסווג. 

מווסת צמיחה להפחתת חיספוס בתפוח מזן זהוב, להגדלת פרי 
באגס וכן לסיעוף ענפונים בגודגדן

 Superlon (Perlan(  / סופרלון  / سوبرلون 
6-Benzyladenine י19 גרם בליטר + Gibberellins GA
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תרכיז נוזלי, מכיל: 19 גרם בליטר 
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