
גרלון הינו תכשיר בעל פעילות הורמונלית, המיועד למניעת התחדשות 
של עצים לאחר כריתה, להדברה בלתי ברירנית של עשבים רחבי עלים 
רב שנתיים, ומיני שיחים, לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות, 

שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות.
התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות. מס׳ או״מ: 3082

קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי! 

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 86/הצ׳/922
Corteva Agriscience התכשיר מיוצר ע״י חברת

משווק ע״י חברת אגריכם בע״מ
ת.ד. 2630 פתח תקוה, טל: 03-9223785

www.tarsis-agrichem.co.il
Corteva Agriscience סימן רשום של חברת ™

גרלון 4 ת.מ. גרלון 4 ת.מ.
הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר מגרה, התכשיר עלול לגרום לגירוי, ורגישות בעור. התכשיר מסוכן 
בבליעה.

אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים 
עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות נאופרן 
 )EN-14387 תקן( ABEK-P3 עם מסנן מסוג )EN-140 (, מסיכת חצי פנים )תקןEN-374/3 תקן(
ומשקפי מגן )תקן EN-166(. מנע מגע החומר בעור, בעיניים ובבגדים. המנע משאיפת 

אדי הרסס, אין לאכול ולשתות בזמן הריסוס.
סכנות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות 
שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות 

מים, נחלים, מאגרים, בריכות דגים ושדות מעובדים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד כדי מחציתו במים והוסף את כמות הגרלון 

הדרושה, ותוך ערבול מתמיד הוסף את יתרת המים.
שטח 

מאושר 
לטיפול

מינון/הצמח המודבר
ריכוז

מועד 
הערותהטיפול

לאורך פסי 
רכבת וצידי 

דרכים 
בינעירוניות, 

שטחים 
סביב יישוב 

ומתקנים 
חקלאיים 

ללא צמחי 
תרבות

סירה קוצנית, 
1000קידה שעירה

סמ״ק/ד׳
ב-50 ליטר 

מים

מרץ - 
אפריל

בזמן פריחה אלת המסטיק 
אשחר,  מרווה 

משולשת
דצמבר,
אפריל

אביב - 0.5%ויטניה משכרת
קיץ

מרססים עד כיסוי מלא של
העשבים ובעיקר קודקודי

הצמיחה.  לאחר התחדשות,
יש לחזור על הטיפול בהגיע

העשביה לגובה 10 ס״מ

1%סולנום זיתני
ינבוט השדה, 

הגה מצוי, טיון 
דביק

מאי - 1%
יוני

הדרים
קיץ - 1%אקליפטוס

סתו
לאחר הופעת לבלוב בעצים

כרותים, בהגיע הלבלוב לאורך
 60 ס״מ לפחות

מיד 3%הדרים
לאחר 
כריתה

הגדם.  ואת  החתך  את  מרססים 
המועד הטוב ביותר לטיפול הוא עם 
הופעת מוהל הצמח על פני החתך

5%אשל
10%אקליפטוס

עצים לאחר 
כריתה בתוך 

יישוב

מיד 3%הדרים
לאחר
כריתה

מורחים במברשת את החתך 
ואת הגדם. המועד הטוב ביותר 
לטיפול הוא עם הופעת מוהל 

הצמח על פני החתך

5%אשל
10%אקליפטוס

הערות:
1. אין להשתמש בתכשיר בשטח מיועד לזריעה או שתילה במהלך שנה מיום היישום.
2. רחף התרסיס עלול לגרום לנזקים קשים ביותר לגידולים סמוכים ובעיקר לבננות, 

כרם, ירקות, פרחים וגד"ש.
בגמר השימוש:

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

התשטיפים יש לסלק 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, 
ופינוי לאתר הפסולת  כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי 

הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: התרחץ והחלף בגדים לאחר הריסוס. אל תלבש 

מחדש בגדים לא מכובסים.
Reentry כניסה לשדה: 12 שעות לאחר הריסוס.

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.
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 מוסדר.
עזרה ראשונה: במקרה מגע עם התכשיר, התרחץ במים ובסבון. 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: 04-7771900.

הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה, 
ומתאים למטרות 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.

קוטל עשבים בלתי ברירני
BUTOXYETHYL ESTER 61.4% :מכיל
TRYCLOPYR ACID 44.3% אקויולנטי ל

)HRAC לפי O קבוצה(

מס׳ אצווה:
תאריך תפוגה:

תאריך עידכון תווית: 2/2021
מכיל: 1/5 ליטר

Emulsifiable Concentrate תרכיז מתחלב

גרלון™ 480 ת.מ.
Garlon™ 480 E.C.

קוטל עשבים

چـارلـون


