
 קוטלי 
עשבים

שילוב גליל עם תכשירי גלייפוזט )ראונדאפ, גאלופ(
נפח התרסיס - 30-15 ליטר/דונם )לפי גובה העשבייה, לעשבייה גבוהה - יש לרסס בנפח התרסיס הגבוה(

הגידול
כמויות התכשירים )סמ״ק/ד׳(

גאלופגליל

200-100 (1) 50-30 (1)מטעים והדרים

הכנת שטחים לפי זריעה/שתילה של
כותנה, אבטיח, חמניות והכנת שטחים

לפני שתילת עגבניות לתעשייה
(1) 50-30 (1) 200-100

כללי: לקראת הטיפול למניעת הצצה: רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטח לאחר הריסוס יפחית את 
פעילות התכשיר במניעת הצצה. גליל ימנע הצצת עשבים לאחר שיופעל ע״י גשם או המטרה בשעור 10 מ״מ 

לפחות. יש להפעילו בקיץ לא יאוחר מ -7 ימים ובחורף לא יאוחר משבועיים לאחר הריסוס. טמפרטורות חמות 
יקצרו את משך פעולת מניעת ההצצה של התכשיר. היווצרות בקיעים בקרקע מטופלת בגליל תאפשר הצצת 

עשבים. גשם או המטרה לאחר הטיפול עלולים לגרום להתזת קרקע מטופלת על הגידול התרבותי ולגרום צריבות. 
בד״כ יעלמו סימני הצריבות מבלי לפגוע בהתפתחות תקינה של הגידול. אין לרסס גליל בחממות ובמבנים סגורים.

אין להרטיב או לפגוע בעלוות הגידול בזמן הריסוס למעט בגידולים בהם מותר ריסוס על הנוף.

מכיל: 240 גרם oxyfluorfen בליטר

אריזה: 1, 5, 10 ליטר

מונע   הצצה   ומדביר   עשבים   קיימים  
 בפרחים,   במטעים,  בירקות   ובגד"ש

רשיון   השרותים   להגנת   הצומח   ולביקורת   מס '    04  /  הצ  / 1787 

תרכיז   מתחלב

چليل
Galil 240 EC
גליל 

(1) לפי גובה העשבייה, לעשבייה מפותחת יש צורך במינון הגבוה. 

הדרים, מטעים וכרמים. נפח התרסיס - 25-35 ליטר/דונם

מועד הריסוסהמינון )סמ״ק או גרם/ד׳(הגידול

הדרים

סתיו-חורף, החל מ-5 חודשים לאחר500-400 לפי גובה העשבייה
הנטיעה.

20 ,x 400 + הייבר
סתיו-חורף, החל מ-5 חודשים לאחר

הנטיעה (בשנה הראשונה לנטיעה טיפול
אחד בלבד).

אבוקדו, זית, גפן, קיווי, ליצ׳י, אפרסמון,
אפרסק, משמש, מנגו, נקטרינה, שזיף, 

שקד, תפוח, רימון
משנת הנטיעה ואילך סתיו-אביב, למעט300-200 

אפרסק: באפרסק - לאחר גמר הלבלוב
ועד תחילת לבלוב חדש.
אין לרסס בזמן הלבלוב.

אבוקדו, זית, אפרסמון, אפרסק, מנגו, 
נקטרינה, שזיף, תפוח, אגס, שקד, גפן,

קיווי, ליצ׳י, משמש
500-300 לפי גובה העשביה

בשטח מוכן לנטיעה500בננות

טבלת הוראות שימוש

E :קבוצה
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 קוטלי 
עשבים

פרחים ועצי יער

הערותהמינון )סמ״ק לדונם(מועד הריסוסהגידול

400מהשתילהברוש, אורן

יש להיזהר לבל יפגעו טיפות התרסיס בעלווה. 300לאחר השתילה וקליטת השתיליםפרח שעווה
בשטח פתוח בלבד.

קדם שתילה. עד 3 ימים לפני גיבסנית
בשטח פתוח בלבד. אין להמטיר לאחר השתילה.200השתילה

ירקות
נפח התרסיס: 25-15 ליטר לדונם )הנפח הנמוך לקרקע נקייה, הנפח הגבוה - לריסוס על עשבייה קיימת(

הערותהמינון )סמ״ק לדונם(מועד הריסוסהגידול

כרוביים (כרוב, כרובית)
קדם שתילה

(3) 200-300

מרססים התכשיר ומפעילים
בהמטרה שבוע לפני השתילה. שתול

בדקר והמנע ככל האפשר מהזזת
קרקע מטופלת.

200-400 (3)ארטישוק (קנרס)

יש להמטיר לאחר הריסוס.200אחרי נעיצה, לפני הצצהבצלצולים “אורי”, שום

150עלים מפותחים ומעלה (1)בצל (זרוע ושתול) (2)
לאחר הריסוס עלולות להופיע

צריבות בעלים, שתיעלמנה תוך 3-2
שבועות ולא תפגענה ביבול.

עגבניות לתעשייה בשדה הגלוי
בלבד (ללא חיפוי או כיסוי

פוליאתילן)

קדם שתילה, אולם אין 
לטפל בשדה שישתל לפני 

1 באפריל
200

רסס את התכשיר והפעילו בהמטרה,
לפחות שבוע לפני השתילה. עדיפה

שתילה בדקר כדי להימנע מהזזת
קרקע מטופלת. גשם או המטרה

לאחר השתילה עלולים לגרום
לעכוב, צריבות עלווה ו/או לפחיתה

ביבול.
100קדם שתילהתות-שדה

טבלת הוראות שימוש

 ( 1 )  אל   תרסס   בצל   תוך   40   יום   לפני   האסיף . 
 ( 2 )  אל   תרסס   בצל   בעקה ,  צמא   או   בקליטה   חלקית . 

 ( 3 )  המינון  הגבוה   -  באדמות   כבדות .  המינון   הנמוך    -  באדמות   קלות   ובינונית . 
הערה :  אין   לזרוע   גידול   עוקב   תוך   שלושה   חודשים   לאחר   הטיפול   בגליל .

לפני   גידול   נוסף   יש   לעבד   את   הקרקע   ביסודיות . 

המשך מעמוד קודם:
רשיון   השירותים   להגנת   הצומח   ולביקורת   מס '    04  /  הצ  / 1787 

תרכיז   מתחלב

چليل
Galil 240 EC
גליל 

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
38לפיתוח


