
 קוטלי 
עשבים

אריך עדכון: יוני 2016
ת

אריזה:    1 ליטר, 5 ליטר, 20 ליטר, 200 ליטר

מכיל: 480 גרם מלח איזופרופי ל - אמין של glyphosate בליטר.
מתאים ל-360 גרם אקויולנט חומצה.

כללי: גאלופ הינו קוטל עשבים בלתי ברירני להדברת מינים רבים של עשבים חד-שנתיים ורב שנתיים.
גאלופ נקלט ע״י עלוות העשבים הירוקה ומועבר באופן סיסטמי לחלקי הצמח העל-קרקעיים והתת-קרקעיים. 
החומר פוגע במנגנונים ביולוגיים אחדים של הצומח ומביא להדברתו תוך 2-4 שבועות מיום הריסוס, בהתאם 

לעונה, למין הצמח ולגילו. במגע עם הקרקע מאבד מפעילותו ואינו מונע הצצה של עשבים חדשים. הדברה 
מיטבית תושג כאשר העשב רענן ונמצא במצב צימוח וגטטיבי נמרץ. בעשבים רב-שנתיים אחדים תושג יעילות 

מירבית בעת פריחתם. אין להמטיר על נוף העשבים במשך 12 שעות ממועד הריסוס. גשם שיורד ב -12 שעות 
שלאחר הריסוס עלול לפגוע ביעילות ההדברה. רצוי להמטיר לפני הריסוס על עשבים המכוסים באבק או 

הנמצאים בעקת יובש.

קוטל   עשבים   חד - שנתיים   ורב- 
 שנתיים

רשיון הגנה״צ מס׳: 02 / הצ / 1711

Gallup 480
چالوب

תרכיז   נוזלי

גאלופ  480  ת " נ

הדברת עשבים בפרדס, במטע ובכרם:

העשבים הגידול
המדוברים

הריכוז )% מנפח התרסיס(
המינון 
סמ״ק 
לדונם

הערות ריסוס בנפח נמוך
)15-10 ליטר 

לדונם(

ריסוס בנפח 
רגיל )25-35 
ליטר לדונם(

הדרים, תפוח, אגס, 
חבוש, אפרסק, שזיף, 
משמש, דובדבן, שקד,

זית, תמר, אבוקדו, מנגו -
מגיל שנה

---
רימון, גפן, אפרסמון - 

מגיל 3 שנים.

יש להבטיח כיסוי מרבי של העשב5%2%500יבלית מצויה

דורת ארם צובא
העשב רגיש ביותר סמוך לפני או3%1%300)“כוסאב״(

בזמן הפריחה

רצוי לרסס לאחר כיסוח1.5%1%250פספלום מורחב
והתחדשות העלווה 3%750חילף החולות

חד-שנתיים
בתוספת גליל או גול במינון 10050-30-1%)עד 10 ס״מ(

DX סמ״ק/ד׳ יש להוסיף משטח
בריכוז 0.5% חד-שנתיים

200-2%)עד 40-10 ס״מ(

טבלת הוראות שימוש

G :קבוצה
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 קוטלי 
עשבים

רשיון הגנה״צ מס׳: 02 / הצ / 1711

Gallup 480
چالوب

תרכיז   נוזלי

גאלופ  480  ת " נ

המשך מעמוד קודם:

הדברת עשבים בשטחים לא-חקלאיים
בשטחים ללא צמחיה תרבותית )כמו צידי דרכים, חצרות, מפעלים,

מסילות ברזל וסביב מבנים(, להדברת עשבים חד-שנתיים ורב שנתיים.

העשב

המינון )סמ״ק/ד׳(

נפח התרסיס 20-30 
נפח התרסיס 60 ליטר לדונםליטר לדונם

-200חד-שנתיים עד גובה 40 ס״מ

1000-חד-שנתיים גבוהים מ -40 ס״מ

דורת-ארם-צובא )כוסאב(, פספלום מורחב, פספלום דוטורי עד 
-300גובה 40 ס״מ

1000-כנ״ל, מעל 40 ס״מ

-600יבלית מצויה, עשב קוקויה, עשב רודס, חבלבל השדה

חילף החולות, משיין גלילי, זקנן כפול שבולת, טיון דביק, עד 
-900גובה 40 ס״מ

1000-כנ״ל, מעל 40 ס״מ

אריך עדכון: יוני 2016
ת

הדברת עשבים להכנת שטחים לקראת גידולי קיץ ובשטחי כרב

נפח התרסיסמועד הטיפולמינון )סמ״ק/ד׳(העשבים המודבריםהגידול

לקראת גידולי 
קיץ: כותנה, 

מקשה, אגוזי 
אדמה, תירס

וירקות

א. נבטי חד-שנתיים עד
גובה 10 ס״מ לרבות נבטי 

דורת-צובא שהציצו
מזרעים.

100 בתוספת גליל, 
גליגן או גול במינון 30 

לפני הזריעה או לאחריה, לא סמ״ק/ד׳
יאוחר מיומיים לפני הצצת 
הגידול, וכן לקראת שתילה 

למעט בקרקעות חוליות 
המכילות פחות מ -10% חרסית.

15- ליטר/ד׳ יש להוסיף 
משטח בריכוז 0.5% ב. חד-שנתיים בגובה

40-10 ס״מ. יבלית 
ודורת-ארם-צובא 

מלבלבים מקני שורש 
ייצרבו וידוכאו זמנית.

200-150 בתוספת 
גליל או גול במינון 

50-30 סמ״ק/ד׳ )המינון 
הגבוה -

לעשבים גבוהים(.

כנ״ל למעט 
חלקות המיועדות 

לשתילה

עשבים רב-שנתיים:
יבלית, חבלבל, דורם-

ארם-צובא )קוצ׳אב(, גמא
הפקעים )“סעידא״( בעלי

עלווה מפותחת.

500 במוקדים - 5%

א. בשדות שהתפנו מגידול 
עד שבוע לפחות לפני עיבוד 

השטח, כל עוד העשבים בצמוח 
פעיל.

10-15 ליטר/ד׳

300 במוקדים - 3%

ב. במצב מוכן לפני הזריעה 
ולאחריה )לא לשתילה( עד 
יומיים לפני נצצת הגידול. 

למעט בקרקעות חוליות 
המכילות פחות מ -10% חרסית.

טבלת הוראות שימוש

טבלת הוראות שימוש

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
לפיתוח


