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מס׳ אצווה:

גול ת.מ. גול ת.מ.
כללי: תכשיר להדברת עשבים קיימים ולמניעת הצצה בירקות, בגידולי שדה, במטעים, בפרחים, בצמחי נוי ויער.

אין לרסס גול בחממות ובמבנים סגורים.
העשבים המודברים ע״י גול: עשבים קיימים שגובהם עד 10 ס״מ, יקטלו ברסוס )בהתאם למינונים המומלצים(: חלבלוב 
קעור, ענבי שועל, אבוטילון, דטורה, חבלבל, לכיד, חלמית, ירבוזיים, רגלה, לשישית הצבעים, ארכובית, בר-גביע, מרור 
הגינה, מצליבים )למעט שחליל שרוע(, סביון, אמיך קוצני, נזמית, סרפד, ברקן, עשנן וגדילן. הוספת תכשיר גלייפוסט 

כמומלץ בתוית, תשפר קטילה.
גול המופעל בהמטרה או גשם, ימנע הצצת העשבים הנ״ל לתקופה ממושכת בהתאם לעונה ולמינון וכן עשבים נוספים 
ממשפחת הדגניים, כמו שיבולת שועל, חפורית, דוחנית השלחין, אצבען מאדים. השיבוש בחבלבל ובירבוז שרוע ימנע לתקופה 

קצרה. סוככיים יצרבו ונביטתם תמנע לתקופה קצרה. צמחי קייצת אינם נצרבים ונביטתם אינה נמנעת ע״י טיפול בגול.
הוראות שימוש - אזהרות: התכשיר גורם לגירוי בעיניים ובעור.

אמצעי זהירות ומיגון: לבש בגדי מגן, כפפות גומי ומשקפי מגן בכל שלבי הטיפול בתכשיר. אל תאכל, תשתה או תעשן 
בזמן העבודה.

סכנות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים ולציפורים. הזנת בעלי חיים או רעייתם בשטח שטופל בגול אסורה.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים, הוסף את הכמות הדרושה של גול ותוך כדי ערבוב מתמיד, הוסף 
את כמות המים החסרה. בריסוס גול במשולב עם תכשירי גלייפוסט, הוסף את תכשיר הגלייפוסט תוך כדי ערבול מתמיד, 
רק לאחר השלמת מילוי המים במרסס. בריסוס גול, במשולב עם קוטלי עשבים אחרים, ערבב בכלי נפרד את קוטל העשבים 
האחר עד לקבלת תמיסה אחידה ודלילה והוסף את התמיסה הנ״ל למיכל המרסס המכיל כבר את גול ותוך בחישה  מתמדת, 

השלם את כמות המים החסרה.
הציוד, כיולו ואופן הריסוס: השתמש במרסס ילקוט או מוטורי, המצוידים במתקן ערבול ובמוט ריסוס, המצויד בפומיות 
המיועדות להדברת עשבים. אין להשתמש במרסס מפוח או רובים. ערוך כיול מדויק של המרסס לפני הריסוס. בעת הריסוס 
המנע מחפיפות, האטות, עצירות, נזילות, טפטוף וכדומה. אל תרסס בשעת רוח, כדי למנוע רחף לגידולים סמוכים ולעלוות 

הגידול המטופל בריסוס מכוון.
אופן הישום - כללי: לקראת הטיפול למניעת הצצה: רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עבוד השטח לאחר הרסוס יפחית את 
יעילות התכשיר במניעת הצצה. גול ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע״י גשם או המטרה בשעור 30 מ״ק לדונם לפחות. 
רצוי להפעילו בקיץ לא יאוחר מ-7 ימים ובחורף לא יאוחר משבועיים לאחר הרסוס. טמפרטורות חמות יקצרו את משך 
פעולת מניעת ההצצה של התכשיר. הוצרות בקיעים בקרקע מטופלת בגול תגרום להצצת עשבים. גשם או המטרה לאחר 
הטיפול עלולים לגרום להתזת קרקע מטופלת על הגידול התרבותי וכתוצאה מכך לצריבות. סימנים אלו יעלמו בד”כ מבלי 

לפגוע בהתפתחות התקינה של הגידול. אין לרסס גול בחממות ובמבנים סגורים.
מטעים: נפח תרסיס: 50-20 ליטר לדונם.

מועד הריסוסמינון סמ״ק/ד׳  הגידול
משנת הנטיעה ואילך. סתיו - אביב, למעט בגפן ואפרסק.500קיווי, ליצ׳י, אגס, זית )1(

בגפן - משנת הנטיעה ואילך, אולם אין לרסס 
מחודשיים לפני הלבלוב ובזמן הלבלוב.

באפרסק - משנת הנטיעה ואילך, אולם אין לרסס בזמן הלבלוב
אבוקדו, מנגו, גפן, אפרסמון, 
אפרסק, שקד, תפוח, רימון, 

חבוש, שזיף, משמש )1(
200 - 300 גול )2( + 100 

תכשירי סימזין 50% אר/תר 
או 500 גול

200 - 300 גול )2( + 100 זית )1(
סתיו-אביב, מגיל שנה ואילךתכשירי סימזין 50% אר/תר

הדרים )1(
)למעט הזן סטאר רובי(

סתיו-אביב, החל מהנטיעה500 - 600 לפי גובה העשבייה
200 - 300 גול )2( + 80-100 

סתיו-אביב, חודשיים לאחר הנטיעהתכשירי סימזין 50% אר/תר
)בשנה הראשונה לנטיעה טיפול אחד בלבד( 400 גול 20+ תכשירי ברומסיל 80% אר

500 - 600 לפי גובה בננות
העשבייה

בשטח מוכן לנטיעה. סתיו - בשטחים לנטיעת אביב. קיץ - בשטחים 
לעקרי קיץ )לפני או אחרי נטיעת העקרים, אולם לפני הצצתם(

)1( הזהר מהרטבת העלווה בשעת הרסוס. )2( בטיפול סתיו בלבד ניתן להסתפק ב-200 מ״ל/ד׳ גול.
הוספת גול בשיעור 30 מ״ל/ד׳ לתכשיר גלייפוסט תשפר יעילות תכשיר הגלייפוסט בהדברת חלמית, 

חבלבל ועשבים חד-שנתיים קיימים. נפח תרסיס: 30 ליטר לדונם.

כמויות התכשירים סמ״ק/ד׳הגידול
תכשיר גלייפוסטגול

30100מטעים והדרים
הכנת שטחים לפני זריעה/שתילה של כותנה, אבטיח, חמניות והכנת 

30100 - 50 )1(שטחים לפני שתילת עגבניות לתעשיה
)1( המינון הנמוך לעשביה נמוכה, הגבוה לעשביה גבוהה.

ירקות וגידולי שדה: נפח תרסיס: 50-30 ליטר לדונם )הנפח הנמוך לעשביה נמוכה, הגבוה לעשביה גבוהה(.
הערותמועד הריסוסמינון סמ״ק/ד׳הגידול
כרוב,

כרובית )2(
150 - 200    נוב׳ עד 

מרץ )1( 200 - 300         
אפריל עד אוקט׳ )1( )2(

מרססים התכשיר ומפעילים קדם שתילה
בהמטרה שבוע לפני השתילה

שתול בדקר והמנע ככל האפשר 
מהזזת עפר מטופל

150 מ-15/3 עד 15/9 בלבדכרפס
150 - 200 )1(חציל )בשדה גלוי בלבד(

200בצל )שתול(
השקה לאחר הריסוסאחרי נעיצה, לפני הצצה200בצלצולים ״בית אלפא״, שום
4 עלים מפותחים 100 - 150 )4(בצל )זרוע ושתול( )3( )6(

ומעלה )5(
לאחר הריסוס יתכנו צריבות בעלים, שיעלמו 

תוך 2 - 3 שבועות ולא יפגעו ביבול 100 - 200 )4(שום )3(

קינרס )ארטישוק(
לפני שתילת שתילים 200 - 400 )1(

ירוקים
רסס את התכשיר לפני השתילה 

והפעל בהמטרה. שתול בדקר והמנע 
ככל האפשר מהזזת עפר מטופל

קדם התעוררות בקינרס 300 - 400 )1(
מבוסס

רסס בתחילת הסתיו,
לפני השקיית התעוררות

תות שדה )בזנים: אליסו 
רסס והפעל בהמטרה לפחות 7 קדם שתילה100ודוגלס בלבד(

ימים לפני השתילה

כותנה שלחין מושקית 
200בהמטרה - ריסוס מסיים

כשהכותנה בגובה 25-30 
ס״מ לפחות והעשבים 

לא יותר מ-10 ס״מ. לא 
יאוחר מ-60 יום מהקטיף

זרם התרסיס יכוון כך שלא יפגע 
בנוף צמחי הכותנה, אלא בבסיס

גבעוליהם בלבד ובעשבים שבמרווח 
בין השורות )7(

כותנה שלחין מושקית 
100 + 100 ברומינקסבטפטוף - ריסוס מסיים

כשהכותנה בגובה 25-30 
ס״מ לפחות והעשבים לא 

יותר מ-10 ס״מ

ריסוס מוגן )8( - זרם התרסיס יכוון 
כך שלא יפגע בנוף צמחי הכותנה 

ובגבעוליה, אלא כ-10 ס״מ משורת 
הכותנה ובעשבים הנמצאים במרווח בין 

השורות, משני צידי שלוחת הטפטוף

תרכיז מתחלב
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גול ת.מ.
)1( המינון הנמוך בקרקע קלה ובינונית, המינון הגבוה בקרקע בכבדה.

)2( בזן טייסטי בקיץ, לא יותר מ-200 מ״ל/ד׳.
)3( אל תרסס בצל ושום כשהם בעקה, צמאים או בקליטה חלקית. אל תשלב גול עם קוטלי עשבים

נוספים מחשש הגברת הצריבות. יתרה מזו, הקפד על ניקוי יסודי של המרסס לפני הריסוס בגול.
)4( המינון הנמוך לעשביה קטנה ודלילה, הגבוה לעשביה צפופה.

)5( בצל ושום - הריסוס מותר עד 40 יום לפני האסיף.
)6( בבצל שטופל קדם-הצצה בנורטרון, עלולות להגרם צריבות קשות יותר.

)7( המנע מהרטבת עלי הכותנה. יתכן ויופיעו סימני הצהבה או צריבות בעלים התחתונים, שיעלמו לאחר 
מכן ואין להם השפעה על רמת היבולים.

)8( פומיות המוקפות מלמעלה ומהצדדים במגינים העשויים פח או פלסטיק.
הערות: אין לזרוע גידול עוקב תוך שלושה חודשים לאחר הטיפול בגול. לפני גידול נוסף יש לעבד את 

הקרקע ביסודיות.
יער, פרחים וצמחי נוי: 

אופן ריסוס ונפח תרסיסמועד הריסוסמינון סמ״ק/ד׳הגידול

אורן ירושלמי
ברוש מצוי

400 + 100 תכשירי סימזין 
50% אר, מהנטיעה ואילך

אוקטובר-נובמבר, כשגובה 
העשביה

החד-שנתית לא יותר 
מ-10 ס״מ

נפח תרסיס 20-50 ל׳/ד׳

סייפן )פקעות מגודל 
4 ומעלה( - מהזנים 

טריידר הורן ופיטר פירס
לאחר שתילת הפקעות, 200 - 300

נפח תרסיס 30-50 ל׳/ד׳טרם הצצתן

פיטוספורום, מילולויקה, 
300 - בקרקע קלהאיבונימוס, חבושית

500 - בקרקע כבדה
נפח תרסיס 20-50 ל׳/ד׳.החל משנה שנייה

הזהר מהרטבת העלווה בשעת 
הריסוס לאחר השתרשותפרחי שעווה

לפחות 100 ל׳/ד׳. רצוי יום לפני קדם שתילה150 - 200משתלת צמחי נוי )1(
השתילה ולהמטיר מיד אחרי הטיפול

שיחי נוי )1( )2( אחרי 
לפחות 100 ל׳/ד׳ בהזלפה לבסיסי במהלך הגידול150 - 200השתרשות

הגבעולים
ציפורן ננסית,

ציפורן אמריקאית, 
חרצית, גיפסנית

קדם שתילה200
לפחות 50 ל׳/ד׳. ריסוס התכשיר והפעלתו

בהמטרה, יעשו 3 ימים לפחות לפני 
השתילה. אין לטפל בגול בחממה בה 

מצויים צמחים
)1( פירוט הצמחים: פיקוס, אשל, קוסוארינה, בוהיניה, רימון, עץ-השמן, הרדוף, דורנטה, קריסה, פיטנגה, 
ליגוסטרום, פיטוספורום, פיראקנטה, לנטנה, דקל, ערער, טויה, היביסקוס, מורן, ביגוניה, שיטה, רוסליה. 

לגבי צמחים שאינם מופיעים ברשימה, יש לבדוק פיטוטוקסיות לפני הטיפול.
)2( עלול לצרוב עלים סמוכים לקרקע באם ירטבו בתרסיס.

אין לרסס גול בחממות ובמבנים סגורים.
יש להמנע מהרטבת העלווה של צמחי התרבות.

גידול הרוסקוס )עצבונית גדולת עלים( רגיש במיוחד לחומר OxyfluOrfen. אין לרסס בסמוך 
לבתי רשת של גידול זה כאשר מנשבת רוח )אפילו רוח קלה(. בכל מקרה אין לרסס במרחק קטן 

מ- 20 מטר מחלקת גידול רוסקוס.

בגמר השימוש:
ניקוי כלי הריסוס: בגמר הריסוס רוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך 
יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים סלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, 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:

התרחץ והחלף בגדים לאחר הריסוס. אל תלבש מחדש בגדים לא מכובסים.
reenTry כניסה לשדה: אין להכנס לשטח שטופל בגול עד להתייבשות התרסיס.

אחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזה סגורה, במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה, הרחק ממזונות 

אדם וחיה והרחק מהישג יד של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב 
בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לאסוף ביעה ללא מגע יד אדם ולהעביר לאתר פסולת 

רעילה.
3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים.  ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות  באריזות  טיפול 
שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה 

או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע התכשיר בעיניים שטוף היטב במים נקיים זורמים במשך 15 דקות. 

במקרה של גירוי בעור רחץ היטב במים וסבון.
במקרה בליעה פנה לרופא והצג לפניו תוית זו ותויות של תכשירים משולבים.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 04-8541900.

הערה:
למטרות  ומתאים  האריזה,  תוית  של  הכימי  המפרט  את  תואם  זה  שמוצר  לכך  אחראי  המוכר 
המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שמוש רגילים. אחריות 
זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתוית או בתנאי 
שמוש 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.

גול ת.מ.

מכיל: 238 גרם OxyfluOrfen בליטר
התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.

מס׳ או״מ: 3082
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
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