
דרגת רעילות:
 (III) מסוכן לבריאות

מספר או"ם: 1993 
רישיון השירותים להגנת 

הצומח מס': 90/ה"צ/1099
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תכולה: 1 ליטר

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

תרכיז נוזלי SL - מווסת צמיחה
Gibberellic Acid מכיל: 40 גרם בליטר

)כל 25 סמ"ק ג'יברלון מכילים 1 גרם חומר פעיל(

אזהרות: מזיק בבליעה. נוזל ואדים דליקים מאוד. גורם לגירוי חמור 
בעיניים. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי 
הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם 
ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים  התכשיר המרוכז 
לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות גומי )תקן EN-374/3(, משקפי 
מגן )EN-166(, מסיכת חצי פנים )EN-140( לדרכי הנשימה עם מסנן 
)EN-14387( מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס 
את  או  התכשיר  אדי  את  תשאף  אל  העיניים.  עם  או  העור  עם 
התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

אזהרות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדגים ולדבורים.
הוראות שימוש:

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה 
והפעל את הערבול. הוסף בהדרגה את כמות התכשיר הדרושה ולאחריו 
את התוסף והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד. הוספת תוסף 
רק באותם מקרים שהדבר צוין במפורש. הריסוס חייב להיעשות בסמוך 
להכנת התרסיס. אין להשהות את התרסיס ליום המחרת. באשר לשימוש 

במערך האריזה במשולב בדונג ראה בתווית הדונג.
בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: 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.
ניקוי מערך האריזה: בגמר הטיפול יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם 
להנחיות לסילוק תשטיפים. אח"כ יש לשטוף אותו ואת כל 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 יש להתקלח במים ובסבון 
ולהחליף בגדים. בגדי ריסוס מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.
מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשדה המרוסס ללא הגנה מתאימה 
עד להתייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 
שעות נוספות בשיטות המקובלות, לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון: שמור את התכשיר באריזה המקורית, במקום מוגן, נעול ויבש 
המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממקור חום ואש. מחוץ להישג 
ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. מנע מגע של התכשיר עם 

חומרי מזון ומספוא.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בחול ולהעביר  

את החול המזוהם לאתר פסולת רעילה.
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: במקרה של מגע בעור - יש לרחוץ מיד במים ובסבון.  
פנה לרופא אם התפתח גירוי. במקרה של מגע בעיניים - יש לשטוף 
מיד במים זורמים במשך 15 דקות לפחות, פנה לרופא אם התפתח 

גירוי. במקרה של בליעה - שטוף את הפה ופנה לרופא.
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-7771900.

אופן היישום:

פסקת אחריות: 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.

מס' סדרת ייצור:

מיוצר ע"י חברת Schirm GmbH, גרמניה
עבור Fine Agrochemicals, אנגליה

18.01.21  Giberllon_1L, size: 14.7x27.3cm
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-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי
ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 

ריכוז ח"פ מועד הטיפולהמטרההגידול
חלקי מיליון

כמות תכשיר
נפח התרסיסמשטחים ושילובים ל-100 ליטר מים

גפן 
זנים: 
פרלט

סולטנינה

פרלט 
דילול האשכול 
והגדלת הגרגר

1. ב-90%-100% פריחה
2. בגמר חנטה

3. 7 ימים לאחר מכן
20-15
40-30
40-30

50-37.5 סמ"ק
100-75 סמ"ק
100-750.025% סמ"ק

100-X טריטון
הרטבה מלאה

סולטנינה 
דילול האשכול 
והגדלת הגרגר

1. ב-50% פריחה
2. ב-70%-80% פריחה

3. בפריחה מלאה
4. לאחר גמר חנטה ולאחר

מכן 3-2 ריסוסים נוספים 
במרווח של 6-4 ימים

20-15
20-15
30

40-30

50-37.5 סמ"'ק
50-37.5 סמ"ק  

75 סמ"ק
100-75 סמ"ק

הדרים
ולנסיה

ריסוס בסוף יולי - אמצע הפחתת קמטת
אוגוסט )טיפול יחיד(

0.025% טריטון B-1956 +50 סמ"ק20
0.1% חומצה זרחתית

)זרחה 0-61-0(

15-12
ליטר לעץ

ריסוס במלוא פריחה. רצוי הגברת חנטהנובה
לרסס שנית כעבור 10 ימים

0.025% טריטון B-1956 או62.5 סמ"ק25
BB-5 0.05%

שמירת הצבע פומלית
הירוק

ריסוס באוגוסט-ספטמבר. 
ניתן לרסס שנית כחודש 

לאחר מכן
10-5
או  

5

0.025% טריטון B-1956 +25-12.5 סמ"ק
0.1% חומצה זרחתית

)זרחה 0-61-0(
L-77 0.04% או 1.75% שמן קייצי12.5 סמ"ק

שמירת מוצקות מינאולה
והפחתת קמטת

0.025% טריטון B-1956 +25 סמ"ק10 ריסוס באוגוסט
0.1%  חומצה זרחתית

)זרחה 0-61-0( הארכת עונת 
הקטיף והפחתת 

קמטת
ריסוס לפני שבירת צבע 
)אוקטובר( )טיפול יחיד(

10-5
או
5-2

25-12.5 סמ"ק

12.5-5L-77 0.04% סמ"ק
הארכת עונת אשכולית

הקטיף
0.025% טריטון 25-12.5B-1956 סמ"ק10-5ריסוס באוקטובר-דצמבר

 +0.1% חומצה זרחתית
)זרחה 0-61-0( + 18 ח"מ 

פאסט פרוט או 0.05%
BB-5 + 0.1% חומצה זרחתית 
)זרחה 0-61-0( + 18 ח"מ 

פאסט פרוט
אשכולית 

פומלית
שמירת פרי 

באיחסון
ריסוס במערך האריזה 

במשולב בדונג
250 סמ"ק 50

ב-200 ליטר דונג
ריסוס יחיד בשלב שיא הפחתת נשירהאפרסמון

0.025% טריטון X-75100 סמ"ק30הפריחה - תחילת חנטה
הרטבה מלאה

הארכת עונת 
הקטיף וחיי 

האיחסון והמדף
ריסוס יחיד כאשר מרבית 

0.025% טריטון X-125100 סמ"ק50הפרי בצבע צהוב

אבוקדו 
במשתלה 

זנים: 
האס, מלומה

עיכוב התמיינות 
לפריחה

פעם בחודש החל בראשית 
ספטמבר ועד תחילת 

שטח 90 1250.05% סמ"ק50פברואר
הרטבה כללית 

של השתיל
100–75

סמ"ק/שתיל
אגס - מגיל 

4 ומעלה
ריסוס בתחילת פריחה הגברת חנטה

הרטבה מלאה0.025% טריטון X-50-25100 סמ"ק20-10מלאה
פרחים:
גיבסנית

בגיבסנית שתולה: הארכת גבעול
לאחר התבססות השתיל.

בגיבסנית גזומה: 
לאחר הופעת צימוח חדש.

125 סמ"'ק 500
ב-10 ליטר מים

הרטבת מרכז 
הצמח


