
גלנט סופר הינו קוטל עשבים סיסטמי מקבוצת מותמרי החומצה ארילוקסי-פנוקסי פרופיונית. 
התכשיר יעיל להדברת דגניים חד שנתיים ורב שנתיים בריסוס לאחר הצצתם. החומר נקלט דרך 
העלווה ופועל בקודקודי הצמיחה. סמוך לאחר הריסוס נפגע קודקוד הצמיחה והצימוח נעצר. סימנים 
אופיניים יופיעו לאחר 1 - 3 שבועות, בהתאם לרגישות העשב ותנאי הסביבה. הסיכוי להתחדשות 

בצמחים צעירים הוא קטן בהשוואה לצמחים מפותחים, עקב כושרם לפתח סעיפים צדדיים.
הוראות שימוש:

אזהרות: עלול לגרום לנזק בעיניים, מגרה את העור, עלול לגרום לרגישות בעור, אדי התכשיר 
עלולים לגרום לנימנום או סחרחורת, חשיפה ממושכת עלולה לגרום יובש וסדקים בעור.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים, עלול לגרום לנזק בלתי הפיך 
לסביבה המימית. אין ליישם את התכשיר סמוך למאגרי מים ואו מקורות מים. מנע זרימת 
עודפי תכשיר או מי השטיפה למערכת הביוב, מקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות דגים 

ושדות מעובדים.
אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה 
מתאימים )חליפת מגן עשויה PVC, משקפי מגן עמידים לכימיקלים, כפפות נאופרן,נעליים 

וגרביים(. המנע ממגע עם העור והעיניים.
הכנת התרסיס: נער היטב את מיכל התכשיר לפני השימוש, לפחות 3 פעמים.

מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, הוסף את כמות 
התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.

העשבים הגידול
המודברים*

מינון 
סמ"ק/ד'

ריכוז 
לטיפול 
בכתמים

נפח תרסיס 
הערות)ל' לדונם(

גידולי פלחה 
וגידולי שדה: 

אפונה דן, אפונה 
לתעשיה, בקיה 

יובל, בקיה שדות, 
חריע, תילתן 

פהלי, אגוזי אדמה, 
חמניות, חימצה,

בן חיטה
ברומית
זון אשון

חפורית מוזרה
חפורית מצויה

ספיח חיטה
שיבולת שועל

35-500.35%

ריסוס 
אוירי 3 

ל'/ד'

ריסוס 
קרקע

 10-30
ל'/ד'

א. בגידולים 
שנועדו 

להאבסה טיפול 
אחרון מותר 

עד 40 יום לפני 
קציר.

ב. המינון 
הגבוה ינתן 

לאחר תחילת 
התפצלות או 

כאשר העשביה 
גבוהה מ- 50 

ס"מ

ירקות: אבטיח, 
ברוקולי, בצל, 
כרוב, כרובית, 

חסה, סלק, סלרי, 
עגבניות לתעשיה, 

פלפל, שום
גפן

דורת ארם
צובא 

)קוסאב(,
חפורית 
הפקעים
יבלית

10-30ל'/ד'75-1000.75%

*באיזורים שונים בארץ התפתחה עמידות של העשבים המודברים לתכשיר.

אזהרה: ריסוס גלנט סופר במרס מזוהם, אפילו בשאריות זעומות של אורורה, אורורה טורבו 
או לוטוס, עלול לגרום נזק קשה מאוד לגידול.

הערות:
1. אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.

2. אין לרסס כאשר צמח הדגן נמצאים בעקה מחשש לירידה בפעילות.

בגמר השימוש:
ואביזריו: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות  ניקוי המרסס 
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו מספר פעמים בתמיסת דטרגנט 
במים. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.מנע זרימת מי השטיפה 

למקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות דגים ושדות מעובדים. 
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל 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: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ היטב במים וסבון. כבס 

בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל )REENTRY(: 4 שעות

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול הרחק ממזונות אדם 
וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת ולאסוף לכלי אטום ולהעביר 
לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת, 

וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ 
מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל 

האשפה או אתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה:

במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם 
התכשיר במים וסבון. במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך 

כ- 15 ד'. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.
מידע לרופא:

המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי''ח רמבם חיפה טל': 04-8541900.
הערה:

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

גלנט סופר ת.מ. גלנט סופר ת.מ.

תרכיז 
מתחלב

מכיל: 104 גרם Haloxyfop-R methyl  בליטר
דרגת רעילות IV, מסוכן. מס' או''מ 3082

יש לקרוא בעיון את כל התווית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 95/הצ'/1369
Dow AgroSciences התכשיר מיוצר ע״י חברת

להדברת עשבים דגניים בגידולים רחבי עלים

תאריך עידכון תווית: 2/2017
מכיל: 1/5 ליטר תאריך תפוגה:

מס׳ אצווה:

גלנט סופר™ת.מ.
GALLANT™ SUPER E.C.

קוטל עשבים

משווק ע״י חברת אגריכם בע״מ
ת.ד. 10156 פתח תקוה, טל: 03-9223785

www.tarsis-agrichem.co.il
Dow AgroSciences סימן רשום של חברת ™


