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 (III) דרגת רעילות: מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082 

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 03/ה"צ/1725
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

 EC  תרכיז מתחלב
קוטל עשבים בררני
Oxyfluorfen מכיל: 240 גרם בליטר

-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי
ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 

מיוצר ע"י: Sinon Chemical, סין
עבור Sinon Corporation Taiwan, טאיוואן

המשרד: מתחם גדות אגרו, קדרון, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

המחסן: רח' מבוא הספנים, אשדוד. טל': 08-8533844, פקס': 08-8527124

תכולה: 
1 ליטר 

מס' סדרת ייצור:

12
/1

9 
ת:

תווי
ון 

דכ
עי

הערה: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת 
היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים 

או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

E קבוצהקוטל עשבים

כללי: גלאון הוא קוטל עשבים בררני בעצי פרי, בהדרים, בגפן, בירקות ובגידולי 
שדה וכן להדברת עשבים כללית לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, 
סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, בשטחים סביב יישובים ומתקנים חקלאיים ללא 
צמחי תרבות. גלאון יעיל הן כקוטל עשבים קיימים והן במניעת הצצה. התכשיר 
אינו נקלט על ידי מערכת השורשים והוא אינו סיסטמי. בטיפול אחר הצצה של 
העשבים גלאון צורב ומדביר נבטים אבל עשבים מבוססים יתחדשו. להדברה של 
עשבים מבוססים מומלץ לשלב עם רונדומור. גלאון נדיף בטמפרטורות גבוהות, 

מומלץ ליישם אותו בעונות הסתיו, החורף ועם סיום עונת 
הגשמים באביב. אין ליישם גלאון במבנים סגורים. אין ליישם 

על עלוות הגידול התרבותי.
מיני העשבים המודברים: סולנום שחור, חבלבל )זריעים(, 
לכיד, חלמית, מיני ירבוז, ציפורן חתול, אמיתה, מרור הגינה, 
גדילן, חרדל, גרניום, תלתן, סלק, בקיה, לשישית, שן הארי, 

בר גביע, חפורית, שבולת שועל, זון.
הוראות השימוש: 

אזהרות: מזיק בבליעה. גורם לגירוי בעור וברקמות ריריות. 
גורם לנזק חמור לעיניים. 

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט 
בכל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה 
– לבש סרבל עם שרוולים ומכנסיים ארוכים ומעליו חליפת 

EN- מגן עמידה לכימיקלים, מגפי גומי, כפפות ניטריל )תקן

שילוביםמועד הטיפולהמינון )סמ"ק/ד'(הגידול

כרוב, כרובית
300–200

בהתאם לסוג הקרקע, המינון 
הנמוך בקרקע קלה ובקרקע 
בינונית, הגבוה בקרקע כבדה

ריסוס והפעלה שבוע לפני הזריעה

קדם שתילה300-200בצל שתול, בצלצולים
אחר הצצה מגיל 4 עלים אמיתיים100–150 במנות בנות 5–30

אחר הצצה מגיל 4 עלים אמיתיים200שום
אגס, תפוח, משמש, אפרסק, 
נקטרינה, שזיף, שקד, אפרסמון

 500–300
התאם לגודל ולצפיפות העשבים

סתיו – חורף, החל מנטיעה. 
באפרסק אין ליישם בזמן הלבלוב

500-400 אבוקדו, מנגו
סתיו – חורף, החל מנטיעהבהתאם לגודל ולצפיפות העשבים

500-400 הדרים
סתיו – חורף, החל מנטיעהבהתאם לגודל ולצפיפות העשבים

500-400 גפן
בהתאם לגודל ולצפיפות העשבים

החל מ–6 חודשים לאחר הלבלוב 
ועד ללבלוב הבא זית

עגבניה, חמנית
הכנת שטחים לפני שתילה/

זריעה
3 שבועות לפני זריעה/שתילה30–50

לשיפור ההדברה של 
עשבים קיימים מומלץ 
לשלב רונדומור במינון 

100 סמ"ק/ד'
הדברת עשבים כללית לאורך 

פסי רכבת וצדי דרכים 
בינעירוניות, סביב מאגרי מים 
ותעלות ניקוז, בשטחים סביב 

ישובים ומתקנים חקלאיים ללא 
צמחי תרבות

1000-500
לשיפור ההדברה של 
עשבים קיימים מומלץ 
לשלב רונדומור במינון 

100 סמ"ק/ד'

הפעלת התכשיר: על ידי גשם או המטרה של 30 מ"ק/ד' 
לפחות. חשוב שההפעלה תהיה לכל היותר 7 ימים )בסתיו( 

ו–14 ימים )בחורף( לאחר היישום.
בגמר השימוש: 

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר היישום יש לרוקן את המכל 
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך 
יש לשטוף את המכל וכל חלקיו במים ובדטרגנט )מומלץ 
בתכשיר אולקליר אקסטרה(. את התשטיפים יש לסלק 

בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות 
ממתקן ריסוס, ממכל 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: לאחר גמר העבודה החלף 
בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש 

לכבס בנפרד משאר הכבסים.
מועד כניסה מחדש: הכניסה לשטח המטופל מותרת 24 

שעות לאחר היישום.
אחסון: אחסן את התכשיר במקום יבש, מוגן, קריר ונעול 
המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק ממקורות חום ואש, 
מאור שמש ישיר ומהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול 
או בנסורת, לאספו לכלי אטים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. 
תכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון 
הנו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה 

ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 
פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף 
אל מכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך 

אותה למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: כללי - הרחק את הנפגע מאזור הסכנה. ‰ 
במקרה של שאיפת אדי התכשיר, העבר את הנפגע לאוויר 
צח. פנה לרופא ‰ במקרה של מגע בעור, הסר בגדים 
מזוהמים. שטוף מיד את האיבר שבא במגע עם התכשיר 
במים ובסבון. פנה לרופא ‰ במקרה של מגע בעיניים, יש 
לשטוף מיד במים זורמים נקיים במשך 15 דקות לפחות 
ולפנות לרופא אם התפתח גירוי ‰ במקרה של בליעה, אם 
הנפגע בהכרה השקה אותו בשתי כוסות מים. פנה מיד 

לרופא. אין לגרום להקאה.
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח 

רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

374/3(, משקפי מגן )תקן EN-166(, מסיכת חצי פנים )תקן 
EN-140( עם מסנן )תקן EN-14387( מסוג ABEK1-P3 מנע מגע 
של התכשיר המרוכז או התרסיס בבגדים, בעור ובעיניים. 
אין לשאוף את אדי התכשיר או את התרסיס. אין לאכול, 

לשתות או לעשן בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.
סכנות לסביבה: 

רעילות לציפורים: רעיל לציפורים. 
רעילות ליצורים החיים במים: רעיל לחי במים עם השפעות 
ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס: ממלאים את מכל המרסס בכמות המים 
הדרושה. מפעילים את המערבל ושופכים כמות גלאון מדודה 
למכל. לאחר ערבול של מספר דקות ניתן להתחיל בפעולת 

הריסוס.

נפח התרסיס: 50-30 ל'/ד'

אופן היישום: בטיפול למניעת הצצה של עשבים יש ליישם גלאון על קרקע מתוחחת ומיושרת. יש להימנע מריסוס 
בקיץ או בטמפרטורה מעל 30 מ"צ.


