
גוליבר ת.מ. הוראות שימוש - אזהרות: התכשיר דליק מאוד!
אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש 
A2B2E2K2-P3, בגדי מגן  באמצעי הגנה מתאימים )מסכה עם פילטר 
עשויים PVC, כפפות ניאופרן ומשקפי מגן עמידים לכימיקלים(. יש להימנע 
ממגע החומר עם העיניים והעור. אין לעשן ולאכול בזמן הטיפול בתכשיר.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים.
הכנת התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת 

הערבול, הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
טבלת השימוש: לכל טיפולי גוליבר יש להוסיף טריטון X 100 - בריכוז 0.025%.
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בריסוס, מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים.

* הערות לשימוש בגפן: 1. בגפן טיפול בגוליבר גורם לאחור בהבשלת הפרי 
של שבוע עד שבועיים. 2. בגפן טיפול מוקדם מהמומלץ יפסיק נשירת גרגרים 
3. בגפן חייבים  ויתקבלו אשכולות צפופים בעלי גרגרים קטנים מהרצוי. 
להקפיד על טיפולים מדויקים על מנת שהאשכול יהיה מדולל היטב. במקרה של 
צפיפות יתר, חייבים לדלל ידנית בתוך האשכול בכדי לאפשר גדילה תקינה של 
הגרגרים. צריך לסיים את הדילול הידני עד הבוחל. 4. בריסוס, מנע רחף התרסיס 
לגידולים שכנים. 5. מבצעים את הטיפול בלילה או בשעות הבוקר המוקדמות.

** באגס, אסור לטפל בחלקות שטופלו בג’יברלין באותה עונה.
אזהרה: אין לטפל בגוליבר בזמן שרב או כאשר הצמחים סובלים מעקה.

.X - 100 שילובים: אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים, פרט לטריטון
בגמר השימוש - ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות 
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו 
במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

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: בתום העבודה, התרחץ במים וסבון. כבס בגדים 

בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש )REENTRY(: מותרת 24 שעות לאחר הריסוס.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול 
המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג 

יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת 
וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. תכשיר שנשפך, ספוג בחול 

או נסורת, והעבר במיכלים אטומים לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן 
שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה 

השטופה, והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים 
במשך כ- 15 ד’ ולפנות לעזרת רופא. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא 
עם תווית זו. במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר 

חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון.
מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל׳: 04-8541900.

הערה: כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו מאמינים 
שהם מתאימים לייעודם. היות וגורמים רבים כגון: תנאי מזג אויר, אופי הקרקע, 
תנאי הגידול, אופן יישום התכשיר וגורמים אחרים עלולים להשפיע על פעילות 
התכשיר, המשתמש בתכשיר ישא באחריות מסוג זה. מאחר ואין באפשרותנו 
לפקח על תנאי אחסנת החומר ע”י הקונה וכן הכנת התערובות ו/או השימוש 
בה ע”י המגדל, שום תנאים או ערבות לאיכותם או לכשרם של מוצרינו וכל 
אחריות לא תתקבל לנזק הבא באופן ישיר או בלתי ישיר כתוצאה מהשימוש בהם, 

בין אם השתמשו בהם לפי עצתו או בפיקוחו של בא כוחנו או בכל אופן אחר.

GULIVER E.C.
תרכיז מתחלב

מווסת צמיחה להגדלת פרי באגס, גפן וקיווי
 FORCHLORFENURON מכיל: 10 ג׳/ל׳

גוליבר, תכשיר סיסטמי, בעל פעילות הורמונלית בדומה לציטוקינין. 
התכשיר גוליבר מזרז את תהליך חלוקת התאים בחנטים וכך גורם 
להגדלת הפרי. גוליבר הינו מווסת צמיחה, לכן מומלץ להשתמש 
בתכשיר בזהירות יתרה, ובהסתמך על תנאי השטח הספציפיים.

התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.
מס׳ או״מ: 1170

התכשיר דליק מאוד!
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!
מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ

ת.ד. 10156, פ״ת טל: 03-9223785
www.tarsis-agrichem.co.il
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