
SL תרכיז נוזלי
קוטל עשבים כללי

להדברת עשבים חד שנתיים ורב שנתיים קיימים בעצי פרי, בהדרים, לאורך פסי רכבת וצידי דרכים 
בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, בשטחים סביב יישובים ומתקנים חקלאיים ללא צמחי 

תרבות, בתוך יישובים וכן להכנת חלקות לקראת זריעה או לקראת שתילה
 Glyphosate Isopropyl Amine Salt מכיל: 480 גרם/ליטר

מכיל: 1 ליטר
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קרא בעיון את התווית לפני השימוש

GLYPHONجليفونגלייפון

)IV( דרגת רעילות: מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 94/ה"צ/1264

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

מס' סדרת ייצור:

מעכבי EPSP-synthase קבוצה G

08-6308001 פקס':   ,08-6308000 טל':   ,7079500 קדרון   ,555 ת"ד  קדרון,  אגרו,  גדות  מתחם  המשרד: 
08-8527124  : ' פקס  ,08-853 3844  : ' טל ד,  אשדו ם,  הספני מבוא  רח'   : חסן מ ה

סכנות לסביבה:

סכנות ליצורים החיים במים: גלייפון רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות 
שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: גלייפון אינו רעיל לדבורים. 
מנע האבסת בע«ח וכניסתם לשטח המרוסס עד 12 יום לאחר הריסוס.

אמצעי זהירות בעת היישום: מנע רחף התרסיס לגידולי תרבות. השתמש בפומיות ריסוס 
מתאימות ובלחץ מיטבי המאפשר כיסוי נאות של התרסיס על עלוות העשבים. מרססים 
בלחץ נמוך של 20 – 30 ליברות. אין לרסס במרסס מפוח. הקפד על משנה זהירות בעת 
יישום, התכשיר מהאוויר, או בריסוס במקומות חשופים כאשר גידולי התרבות נמצאים 
בסמוך למקום הריסוס. אין לרסס בעת משבי רוח, בימי חמסין, ובשעות החמות מחשש 
לנשיאת טיפות התרסיס למרחקים. גשמים עזים או השקייה בסמוך ולאחר הריסוס בגלייפון 
עלולים להחדיר את התכשיר לאזור מערכת השורשים ולגרום נזק לגידולי התרבות. יש 
לנקוט במשנה זהירות בעת היישום כאשר משלבים בגלייפון תכשירים אשר כושר הצריבה 

שלהם מוגבר על ידי הגלייפון )כמו למשל תכשירים מקבוצת האוקסיפלואורפן(.

ריסוס מהאוויר: לא יפזר אדם, במישרין או בעקיפין, רעל או כימיקל מזיק מכלי טיס:

1- מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו;
2- מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה;

3- בתחום של 100 מ' מכל גידול חקלאי או מגינה;
4- כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך או גידול חקלאי;

5- כאשר מהירות הרוח עולה על 7.5 קמ«ש;
כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו, על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.  אין לרסס 
בטיפות שקוטרן קטן מ– 400 מיקרון. אל תכוון פומיות קדימה אל כיוון זרם האוויר ואל 
תגדיל את נפח התרסיס על ידי הגדלת הלחץ בפומיות. הבטח יישום אחיד. השתמש 

באמצעי הסימון המקובלים המאושרים בעת ריסוס התכשיר מהאוויר.

עמידות: במספר ארצות בעולם התגלו קווים של עשבים, שיש חשש שפיתחו עמידות 
לתכשירים מעכבי EPSP synthase, ובכללם תכשיר זה. יש להקפיד ולנקוט באמצעים 
המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה. בכל מקרה שיש 
חשד לקיומם של קווים עמידים, יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון פעולה 
שונה מתכשיר זה. כיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, 
היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה 

מהדברה לא מספקת.

הוראות שימוש: 
לקבלת הדברה מירבית יש לרסס את העשבים כאשר העלווה ירוקה ורעננה. פעילות גלייפון 
איטית, ותוצאות פגיעה משמעותיות בעשבים ייראו לאחר 2– 6 שבועות ממועד הריסוס 
בהתאם למיני העשבים והשלב הפנולוגי. אבק המכסה את עלוות הצמחים יפגום ביעילות 
ההדברה. בעשבים רב-שנתיים המתפתחים מאברי ריבוי תת קרקעיים, צריך להמתין ולהימנע 
מעיבוד הקרקע או מכיסוח הצמחים לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. לאחר הריסוס יש 
להימנע מהשקיית המטרה במשך יומיים. גשם שיורד תוך 6 שעות לאחר הריסוס מפחית 

מיעילות הטיפול. אין לרסס על צמחים הנמצאים בתנאי עקה.
הדברת עשבים בחלקות לקראת הזריעה או השתילה של גידולי שדה: יש להימנע 
מריסוס בטווח יומיים לפחות לפני ההצצה או השתילה של צמחי התרבות. מנע הגעת 
התרסיס או רחף התרסיס לצמחי התרבות. אין לרסס גלייפון בזמן שפועלת השקיה 

בטפטוף או כשצפויים גשמים עזים.

הדברת עשבים בעצי פרי: מותר לרסס בפרדס ובמטע החל מגיל שנה לאחר הנטיעה 
ואילך. כאשר העשבים גבוהים מאוד עדיף להשכיב או לכסח אותם כדי למנוע פגיעה 
בענפים נמוכים ורק לאחר מכן לבצע את הריסוס.  יש להסיר סורים לפני הריסוס. 
מנע רחף תרסיס, כדי למנוע פגיעה בגזע הבלתי משועם, בעלוות העצים או בעיניים 
ופקעי פריחה תפוחים בשלבי התעוררות העצים מתרדמת החורף. אין לרסס גלייפון 

אל גומת הנטיעה.

הדברת עשבים לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות 
ניקוז, בשטחים סביב ישובים ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, בתוך ישובים: 
הקפד למנוע רחף אל גידולי תרבות שכנים. בשילוב עם מונעי הצצה שאריתיים יש 

להיזהר מנגר או מגריפת אדמה לשדות תרבות שכנים.

כללי: גלייפון הינו קוטל עשבים כללי לא ברירני, בעל פעילות סיסטמית המיועד להדברת עשבים קיימים חד ורב 
שנתיים. התכשיר נקלט בעלווה הירוקה המרוססת, מועבר כלפי מטה גם לחלקי הצמח התת-קרקעיים וגורם לתמותת 
הצמחים. גלייפון מדביר מגוון רחב של עשבים קיימים למעט ניזמית, סירפד, חלמית מפותחת, ינבוט השדה והגה מצוי.

אזהרות: מסוכן בבליעה. עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. גלייפון תוקף מתכות למעט פלדת אל-חלד על כן יש 
להשתמש במרססים העשויים מפלדת אל חלד או מחומרים פלסטיים.

אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים 
ארוכים, כובע, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים )ניטריל( לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, משקפי מגן )תקן 
EN-166(, מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה )תקן EN-140( עם מסנן משולב )תקן EN-14387( מסוג 
ABEK-P3 . מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס 

או את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

הכנת התרסיס: ממלאים את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה. תוך בחישה 
מוסיפים את כמות גלייפון הדרושה ולאחר מכן את המשטח, השלם את יתרת המים. 

אופן הריסוס: השתמש במרסס המצויד במערבל, במוט ריסוס ובפומיות המיועדות להדברת 
עשבים. רסס בלחץ נמוך יחסית כדי למנוע רחף והקפד על כיסוי מלא של העשבים.

העשבים המטרה
המודברים

המינון 
)סמ"ק/ד'(

נפח התרסיס 
)ל'/ד'(

הריכוז 
בתרסיס

הדברת עשבים:
1. בהדרים, במטעי אבוקדו, 

מנגו, פקאן, תפוח, אגס, 
חבוש, אפרסק, נקטרינה, 

שזיף, שקד, משמש, גודגדן, 
זית, אפרסמון ותמר.

2. בחלקות לקראת הזריעה או 
השתילה של גידולי שדה.
3. לאורך פסי רכבת וצידי 

דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי 
מים ותעלות ניקוז, בשטחים 

סביב יישובים ומתקנים 
חקלאיים ללא צמחי תרבות, 

בתוך יישובים. 

עשבים חד-שנתיים: 
דגניים, סוככיים, סלקיים, 

ואחרים.
גובה עשבים עד 10 ס"מ.

*150-10015-101 %

% 300-22520-151.5גובה עשבים עד 40 ס"מ

עשבים רב-שנתיים: 
כלוריס גויאני )עשב רודס(, 

זיפנוצה חבוייה )קוקויו(, 
דורת ארם צובא, פספלון, 

גומא הפקעים בפריחה, 
יבלית, דוחן זוחל, משיין 
גלילי. גובה עשבים עד 

60 ס"מ. 

600-30020-153%-2%

* בריסוס גלייפון במינון נמוך מ-150 סמ«ק/ד' יש להוסיף לתרסיס משטח טיבולין 
בריכוז %0.5 מנפח התרסיס.

שילובים: במטע ובפרדס ניתן לשלב גלייפון עם גול או עם גליגן לשיפור הצריבה ולהגדלת 
טווח העשבים המודבר. השימוש בתכשירים אלה מותר במינונים ועפ«י ההוראות והמגבלות 

המפורטות בתוויות שלהם.

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות 
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיון במים ובדטרגנט )מומלץ 
בתכשיר אול-קליר 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 השימוש החלף בגדים וכבסם בנפרד, רחץ ידיים בסבון.

כניסה מחדש לשטח המרוסס: אין להיכנס לשטח המרוסס אלא לאחר התייבשות התרסיס 
על נוף העשבים.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה, במקום קריר ויבש, יש לאחסן 
את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממזון, מספוא, דשנים, 

זרעים, חום, אש, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש לכסות בחול או בנסורת, ולאסוף לשק פוליאתילן עבה. אחסן 
במחסן נעול עד פינוי לאתר פסולת רעילה. שטוף המקום במים ובסבון.

טיפול באריזות ריקות: יש לשטוף את מכל האריזה הריק 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה 
למכל המרסס. יש למעוך אריזת התכשיר השטופה ולזרוק לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע התכשיר עם העור, בחלקי גוף גלויים יש לרחוץ במים 
ובסבון. במקרה של מגע התכשיר בעיניים יש לשטוף במים זורמים 15 דקות. במקרה של 

בליעה יש לפנות לטיפול רפואי ולהציג את תוית התכשיר.

מידע לרופא: במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, בי«ח רמב«ם, חיפה, טל': 04-7771900.
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פיסקת 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.
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