
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

11006105_22045214 - ISRAEL - (COVER) PAGE 1

09.06.21  Glean_lft_100g_FMC, size: 15.5x7cm_(Cover)_Page 1

קבוצה Bקוטל עשבים

גרגרים רחיפים
גלין

GLEAN ® PX 75
Herbicide

Chlorsulfuron 75% :מכיל

קוטל עשבים שאריתי 
להדברה ברירנית של עשבים 

רחבי עלים בחיטה וכן להדברת כלך 
בשטחי מרעה טבעי

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם 
את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית 
האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על 
גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם 
רגילים. אחריות  ובתנאי שימוש  להוראות 
זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר 
המצוינות  ההוראות  את  הנוגדת  בצורה 
בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או 
בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. 
במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה 
אחרת,  אחריות  כל  בלבד.  הקונה  על 
המוכר. על  חלה  אינה  עקיפה,  או  ישירה 
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(IV) דרגת רעילות: מסוכן
PG III / 3077 :מס' או"ם

רישיון השירותים להגנת הצומח 
מס': 11/ה"צ/4120

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי

ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 
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® = Registered trademark of FMC

מיוצר ע"י:
Cheminova Agro France S.A.S, צרפת 

עבור FMC, ארה"ב

תכולה: 100 גרם

ייצור מס' אצווה ותאריך 
מופיעים על גבי האריזה.

50 x 20 mn MINIMUM
SANS TEXTE ET FOND BLANC

DANS CETTE ZONE
(CET ENCADRÉ EST À SUPPRIMER AVANT IMPRESSION)

משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ
המשרד: מתחם גדות אגרו
ת"ד 555, קדרון 7079500

טל': 08-6308000
פקס': 08-6308001
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משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ
המשרד: מתחם גדות אגרו
ת"ד 555, קדרון 7079500

טל': 08-6308000
פקס': 08-6308001

(IV) דרגת רעילות: מסוכן
PG III / 3077 :מס' או"ם

רישיון השירותים להגנת הצומח 
מס': 11/ה"צ/4120

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי

ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 

מיוצר ע"י:
Cheminova Agro France S.A.S, צרפת 

עבור FMC, ארה"ב

ייצור מס' אצווה ותאריך 
מופיעים על גבי האריזה. קוטל עשבים שאריתי 

להדברה ברירנית של עשבים 
רחבי עלים בחיטה וכן להדברת כלך 

בשטחי מרעה טבעי

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם 
את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית 
האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על 
גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם 
רגילים. אחריות  ובתנאי שימוש  להוראות 
זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר 
המצוינות  ההוראות  את  הנוגדת  בצורה 
בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או 
בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. 
במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה 
אחרת,  אחריות  כל  בלבד.  הקונה  על 
המוכר. על  חלה  אינה  עקיפה,  או  קבוצהישירה  Bקוטל עשבים
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גרגרים רחיפים
גלין

GLEAN ® PX 75
Herbicide
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Chlorsulfuron 75% :מכיל® = Registered trademark of FMC

תכולה: 100 גרם
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:(Re-entry) מועד כניסה מחדש
ניתן להיכנס לשטח המטופל בחלוף 12 שעות מהריסוס. 

אחסון:
 אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול, מוגן
 ומוצל, קריר ויבש, המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק
 ממגע ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן

את התכשיר בקרבת דשנים או זרעים.
טיפול בתכשיר שנשפך:

 תכשיר שהתפזר, יש לאסוף לכלי סגור )רצוי להשתמש
 בשואב אבק תעשייתי( ולפנות לאתר פסולת רעילה.
 לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון,
 יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת

הרעילה ברמת חובב.
 טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות
 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את מי

 השטיפה למכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה
והשלך אותה לפח האשפה.

עזרה ראשונה:
• במקרה של שאיפה, במקרה של פגיעה קלה, השאר את 
הנפגע תחת השגחה וקרא לרופא במידת הצורך. במקרים 
קשים בהם מתפתחים תסמינים פנה לרופא מיד או קרא 
לאמבולנס במקרה הצורך • במקרה של מגע התרסיס בעור, 
שטוף היטב האיבר המאולח במים ובסבון • במקרה של 
מגע בעיניים, שטוף במים זורמים במשך 15 דקות הסר 
עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך 
לשטוף והעבר את הנפגע לביקורת רפואית • במקרה 
של בליעה, אין לגרום להקאה. יש לפנות את הנפגע עם 

תווית התכשיר לבית החולים. 
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח 

רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.
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בגמר השימוש:
 ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל
 מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך
 יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. 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: בתום הריסוס התרחץ
  היטב והחלף בגדים. בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד
משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

עמידות: באזור הנגב התגלו אוכלוסיות של חרצית 
עטורה שפיתחו עמידות או סבילות לתכשירים מעכבי 
ALS. בשדות משובשים בחרציות יש להקפיד ולנקוט 
באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות 
כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה: )כגון: שילוב 
קוטלי עשבים מקבוצות אלה עם תכשירים בעלי 

מנגנון פעולה אחר(.

שילובים: בחיטה, גלין ניתן לשילוב עם אילוכסן במועד 
המומלץ בתוספת ״משטח סיבה״ בריכוז המומלץ. אין 

לשלב גלין בתכשירים נוספים.
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הערותהמינון )ג׳/ד׳(עשביה מודברתמועד היישוםהגידול

חיטה

קדם הצצת 
החיטה

רחבי עלים: 
קדם הצצה ועד 4 עלים
חפורית: קדם הצצה

אין לרסס גלין קדם הצצה בקרקע חולית 1.5-1.0
מחשש לפגיעה בעונה שחונה.

אחרי הצצת 
החיטה

1.0רחבי עלים: עד 4 עלים
גלין ניתן לשילוב עם אילוכסן להדברת זון, 

שיבולת שועל וחפורית. 1.5-1.0עד 8 עלים
בתוספת משטח

שדות מרעה 
טבעי

על צמחיית 
המרעה

כלך: לאחר הצצה ועד 
1.0פריחה

גלין פוגע ברחבי עלים חד-שנתיים. 
כדי להפחית ככל האפשר את הפגיעות ברחבי 
עלים רצויים, מומלץ לדחות את הריסוס ככל 

שניתן עד תחילת פריחת הכלך.
גידולים עוקבים במחזור: 1. התכשיר גלין מותר לריסוס בחיטה אך ורק בשטחי פלחה המתוכננים לזריעת דגני חורף בסתיו העוקב 
)כ-10 חודשים לאחר הריסוס(. 2. קטניות ניתן לזרוע בחלוף 24 חודשים מריסוס גלין, וזאת בתנאי שירדו לפחות 500 מ״מ )ולפחות 200 
מ״מ בחודשים העוקבים לריסוס גלין(. חשוב: בשטחי פלחה חובה לעבד את השדה בדיסקוס לעומק 20 ס״מ לפחות לפני המזרע של 
הגידול העוקב. בשדות פלחה המוסבים לשלחין חובה לחרוש את השדה. 3. אין לזרוע תירס אלא כעבור 30 חודשים ממועד ריסוס גלין.
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גידולים הבאים במחזור:
רגישותם של מספר גידולים לשאריות גלין בקרקע מחייבת 
התייחסות קפדנית ומשנה זהירות בבחירת הגידולים 
הבאים במחזור אחרי חיטה, וכן בשטחי מרעה טבעי 
המיועדים לזריעה, לשתילה או לנטיעה. ראה אזהרה 

מתחת לטבלה.

הפעלת התכשיר:
התכשיר יציב ויכול להמתין תקופה ארוכה יחסית על 
הקרקע עד להפעלתו. התכשיר ימנע הצצת עשבים 
לאחר שיופעל ע״י משקעים בשיעור של 10 מ"מ לפחות. 
פעולת התכשיר אינה מופרעת כתוצאה מגשם או המטרה 

היורדים כשעה לאחר הריסוס.

יציבות התכשיר לאחר מיהולו במים: 
אין להשאיר תרסיס גלין במכל המרסס לפרק זמן העולה 

על 48 שעות.
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אמצעי זהירות בעת הריסוס:
1. אין רסס את התכשיר ע"ג שדה הנמצא בתנאי עקה

או צמאון.
2. אין לרסס את תכשיר בעת משבי רוח. הימנע מסחף

התכשיר לבריכות דגים, למטעים, לגידולי תרבות ולשטחים 
מעובדים שכנים.
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סכנות לסביבה:
רעילות לייצורים החיים במים:

התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים. עלול לגרום 
להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע 

זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים:

רעילות נמוכה לדבורים.
הערה לריסוס אווירי:

אין לפזר תכשיר מכלי טיס:
)1( מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו.

)2( מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה.
)3( כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח

המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך.
כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן 

דולקת בשטח.
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הוראות שימוש:
הכנת התרסיס:

התכשיר גלין פעיל במינונים נמוכים מאוד ויש להקפיד ולדייק 
בחישוב המינון הנדרש, בשקילת התכשיר, בכיול המרסס 
ובביצוע היישום. את הכמות השקולה של התכשיר מערבבים 
במים בכלי נפרד ושופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו 

במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים.
אופן היישום: 

הקפד על שמירת אמצעי הזהירות המפורטים בתווית. 
גלין מותר לשימוש בכלי היישום המומלצים לריסוס קוטלי 
עשבים ביישום מהקרקע או מהאויר בנפחי התרסיס הבאים:

ריסוס מהקרקע: 20-10 ליטר לדונם.
ריסוס מהאויר: 5 ליטר לדונם.

רצוי ליחד מרסס נפרד לשימוש בתכשיר גלין.
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כללי:
גלין הינו קוטל עשבים ברירני בחיטה הניתן ליישום בריסוס 
שלפני הצצה או לאחר ההצצה של החיטה והעשבים בשלבים 
ובמינונים המפורטים בטבלת הוראות השימוש. במתן קדם 
הצצה, התכשיר נקלט ופועל דרך מערכת השורשים של 

העשבים הרגישים.
במתן אחר הצצה, עיקר פעולת התכשיר היא דרך עלוות 
העשבים. בתנאים אלה תיתכן גם שטיפה חלקית של התכשיר 
לקרקע על ידי גשם או המטרה וקליטה מאוחרת יותר דרך 
מערכת השורשים. התכשיר פועל במינונים נמוכים מאוד 
במניעת הצצה ו/או עיכוב ודיכוי ההתפתחות של מרבית 
העשבים רחבי העלים. מיני חפורית רגישים לגלין במתן 
קדם-הצצה. במינונים המפורטים גלין אינו מדביר שבולת 

שועל, זון, ברומית ושעורה.

אזהרות: מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון בעת הריסוס:

בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט את אמצעי הזהירות 
המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה: בעת הטיפול בתכשיר, 
לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים 
עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, כובע, כפפות ניטריל עמידות 
לכימיקלים )תקן EN-374/3(, משקפי מגן עם מגני צד )תקן 
EN-166(, מסיכת חצי פנים )תקן EN-140( עם מסנן מסוג 
ABEK-P3 )תקן EN-14387( להגנה על דרכי הנשימה. מנע מגע 
ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. 
אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. אסור לאכול, 

לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
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