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GALIGAN  גליגן
קוטל עשבים בררני מונע הצצה ומדביר עשבים קיימים בהדרים, במטעים, בירקות, בגידולי שדה, בצמחי נוי ויער ובהכנת 

שטחים - תרכיז מתחלב
oxyfluorfen מכיל 240 גרם בליטר

ימנע את הצצת העשבים הבאים לתקופה ממושכת בהתאם לעונה  ועד האביב בהמטרה או בגשם  גליגן המופעל מהסתיו 
ולמינון ויקטול בריסוס את אותם העשבים שגובהם עד 10 ס"מ )למעט הדגניים שרק הצצתם תימנע(:

לשישית  רגלה,  ירבוזים,  דטורה, חלמית, מעוג,  לכיד,  )מזרעים(,  ענבי שועל, אבוטילון, חבלבל  - חלבלוב קעור,  רחבי עלים 
הצבעים, ארכובית, בר-גביע, מרור הגינה, מצליבים )למעט שחליל שרוע(, סביון, אמיך קוצני, נזמית, סרפד, ברקן, עשנן וגדילן. 
השיבוש בחבלבל ובירבוז שרוע יימנע לתקופה קצרה. סוככיים ייצרבו ונביטם תימנע לתקופה קצרה. צמחי קייצת אינם נצרבים 

ונביטתם אינה נמנעת ע״י טיפול בגליגן. 
דגניים - שיבולת שועל, חפורית, דוחנית השלחין ואצבען מאדים. 

הוראות שימוש
לקראת הטיפול למניעת הצצה: רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטח לאחר הריסוס יפחית את פעילות התכשיר 
במניעת הצצה. טמפרטורות גבוהות יקצרו את משך פעולת מניעת ההצצה של התכשיר. היווצרות בקיעים בקרקע מטופלת 

בגליגן תאפשר הצצת עשבים. 
הפעלת התכשיר: גליגן ימנע הצצת עשבים לאחר שיופעל ע״י גשם או המטרה בשיעור 10 מ"מ לפחות. יש להפעילו בקיץ לא 

יאוחר מ-7 ימים ובחורף לא יאוחר משבועיים לאחר הריסוס.
הערות לטיפול: אין לרסס גליגן בחממות ובמבנים סגורים. אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב או 
כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, נזקי קרה, חוסר אוורור קרקע, נזק מקוטלי עשבים ועוד. גליגן צורב צמחים. הימנע 

מרחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות.

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצמח ולביקורת: 96/ הגה”צ /1425
E :סיווג HRAC

אריזות: 0.5 ל’, 1 ל’, 5 ל’
דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע”י אדמה-אגן בע׳׳מ
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מטעים והדרים
הדברת עשבייה קיימת בשילוב ראונדאפ/גלייפוגן: הדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים וחבלבל בשילוב ראונדאפ/

גלייפוגן. נפח התרסיס: 30-20 ליטר לדונם.

המינון )סמ"ק לדונם( הגידול

ראונדאפ/גלייפוגן** גליגן

*300 – 150 30 מטעים והדרים***

*200 – 150 *50 – 30 הכנת שטחים לפני זריעה של כותנה, אבטיח, חמניות, עגבניות לתעשייה

150 *50 – 30 הכנת שטחים לפני שתילה של אבטיח, עגבניות לתעשייה

* המינון הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה. ** ראה מגבלות בתוויות ראונדאפ/גלייפוגן. 
*** היזהר מהרטבת עלוות הגידול בשעת הריסוס.

יער, פרחים, צמחי ועצי נוי
יש להימנע מהרטבת העלווה של צמחי התרבות. )ראה סעיף ״הפעלת התכשיר״(

נפח התרסיס 
)ל׳/ד׳(

המינון )סמ״ק/ד׳( מועד הריסוס הגידול

50 - 20  400 אוקטובר-נובמבר כשגובה העשבייה 
החד-שנתית לא יותר מ-10 ס"מ

אורן ירושלמי, ברוש מצוי מהנטיעה ואילך

50 - 30 300 - 200 לאחר שתילת הפקעות וטרם 
הצצתם

סייפן )פקעות מגודל 4 ומעלה( מהזנים 
טריידר - הורן ופיטר- פירס

כ-20 – 50. היזהר 
מהרטבת העלווה 

בשעת הריסוס

300 בקרקע קלה 
500-300 בקרקע 

כבדה.

לאחר השתרשות פרח שעווה

300 - בקרקע קלה. 
500 - בקרקע כבדה. 

החל מהשנה השנייה לאחר 
הנטיעה

פיטוספורום, מללויקה, איבונימוס, 
חבושית, בוהיניה, ז׳קרנדה, ספיון, פיקוס 

בנימינה, קלורוטריה, אלה אטלנטית
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 GALIGAN )גליגן )המשך
גידולי שדה

נפח התרסיס: 50-30 ליטר לדונם )הנפח הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה(

אופן הריסוס המינון 
)סמ"ק/ד׳(

מועד הריסוס הגידול

התרסיס יכוון כך שלא יפגע בנוף צמחי הכותנה, 
אלא בבסיס גבעוליהם בלבד ובעשבים 

שבמרווח בין השורות.)1( 

200 כשהכותנה בגובה 30-25 
ס"מ לפחות והעשבים לא 

יותר מ-10 ס"מ. לא יאוחר 
מ-60 יום לפני הקטיף.

כותנה שלחין לסיבים 
מושקית בהמטרה - ריסוס 

מסיים

ריסוס מוגן)2(: התרסיס יכוון כך שלא יפגע בנוף 
צמחי הכותנה ובגבעוליהם, אלא כ-20 ס"מ 

משורת הכותנה ובעשבים הנמצאים במרווח בין 
השורות, משני צדי שלוחות הטפטוף.

 100 + 100
ברומוטריל

כשהכותנה בגובה 30-25 
ס"מ לפחות והעשבים לא 

יותר מ-10 ס"מ.

כותנה שלחין לסיבים 
מושקית בטפטוף - ריסוס 

מסיים

רסס את התכשיר והפעל אותו בהמטרה, 
לפחות שבועיים לפני השתילה. עדיפה שתילה 

בדקר כדי להימנע מהזזת קרקע מטופלת. 
גשם או המטרה אחרי השתילה עלולים לגרום 

לעיכוב, לצריבת עלווה ו/או לפחיתה ביבול.

200 קדם שתילה, אולם לא 
בשדה שיישתל לפני 1 

באפריל.

עגבניות לתעשייה
שתולות שתילי גוש בשדה 
הגלוי בלבד )ללא חיפוי או 

כיסוי פוליאתילן(

רסס את התכשיר והפעל בהמטרה לפני 
החיפוי. שתול את האבטיחים לפחות 7 ימים 

לאחר הטיפול.

קדם שתילה 150 – 200 )3( אבטיח מזן סידלס
313 )גידול גלוי או מכוסה - 

בקרקע מחופה בלבד(

ואין להם השפעה על רמת  צריבות בעלים התחתונים שייעלמו לאחר מכן  או  סימני הצהבה  ייתכן שיופיעו  עלי הכותנה.  הימנע מהרטבת   )1(
היבולים.

)2( ריסוס מוגן: פומיות המוקפות מלמעלה ומהצדדים במגנים העשויים פח או פלסטיק.
)3( המינון הנמוך בקרקע קלה ובינונית, הגבוה בקרקע כבדה.

הערה: לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע ביסודיות לעומק של 10-5 ס"מ.
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ירקות
נפח התרסיס: 30-15 ליטר לדונם )הנפח הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה(

הערות המינון 
)סמ"ק/ד׳(

מועד הריסוס הגידול

מרססים התכשיר ומפעילים 
בהמטרה שבוע לפני השתילה. 

שתול בדקר והימנע ככל האפשר 
מהזזת קרקע מטופלת.

)1( 200 - 150
)1( )2( 250 – 200

קדם שתילה 
נובמבר עד מרץ 

אפריל עד אוקטובר

כרוב, כרובית )2(

150 קדם שתילה בטטות )6(

200 קדם שתילה בצל )שתול(

צריך להמטיר ב-10 מ”מ לפחות 
לאחר הריסוס

200 אחרי נעיצה, לפני הצצה בצלצלים ״בית אלפא״

לאחר הריסוס עלולות להופיע 
צריבות בעלים שייעלמו תוך 2 - 3 

שבועות ולא יפגעו ביבול.

)5( 150 - 100 משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה )4( בצל )זרוע ושתול( )3(

)5( 200 - 100 משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה )4( שום זן שני )3(

רסס לפני השקיית התעוררות. במינון 
הנמוך ניתן לשלב עם דיאורקס 100 

סמ״ק/ד.

קדם התעוררות בקנרס מבוסס 350-200 )1( קנרס )ארטישוק(

רסס לפני השקיית התעוררות. 200 לאחר שתילה )שתילים יבשים(

)1( המינון הנמוך בקרקע קלה ובינונית, הגבוה בכבדה.
)2( בזן טייסטי בקיץ, לא יותר מ-200 סמ״ק/ד׳.

)3( אל תרסס בצל ושום בעקה, צמא או בקליטה חלקית. אל תשלב גליגן עם קוטלי עשבים נוספים מחשש להגברת הצריבות. 
)4( אל תרסס בצל ושום תוך 40 יום לפני האסיף.

)5( המינון הנמוך לעשבייה נמוכה ודלילה, הגבוה לעשבייה צפופה.
)6( ספטמבר-אפריל.

הערה: לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע ביסודיות לעומק של 10-5 ס"מ.
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 GALIGAN )גליגן )המשך
הדרים ומטעים  

נפח התרסיס: 30-20 ליטר לדונם. )ראה סעיף ״הפעלת התכשיר״(

מועד הטיפול המינון )סמ״ק/ד׳( הגידול

החל מהנטיעה, סתיו- אביב. *500 – 400 הדרים

החל מהנטיעה, סתיו- אביב. *400 – 300 אבוקדו, אנונה, זית, ליצ׳י, מנגו

החל מהנטיעה, מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני 
ההתעוררות בלבד.

בגפן כנ"ל ולפחות 6 חודשים לאחר הנטיעה.

*400 – 300 אפרסמון, אפרסק, אגס, גפן, חבוש, 
קיווי, רימון, משמש, נקטרינה, שזיף, 

שקד, תפוח

בשטח מוכן לשתילה
סתיו-חורף, בשטחים לשתילת אביב.

*300 - 200 בננות

סתיו-אביב. לשיפור קטילת עשבייה קיימת מומלץ לשלב 
ראונדאפ/גלייפוגן בריכוז 1%-2% לפי גובה ועוצמת השיבוש 

במועד הריסוס.

400 תמר
מתום שנתיים לנטיעה

הערה: היזהר מהרטבת עלוות הגידול בשעת הריסוס.
* המינון הגבוה ימנע הצצת עשבים לתקופה ארוכה יותר. 

   ניתן לשלב גליגן עם מגלן בגידולים: אבוקדו, אפרסמון, גפן, הדרים, אפרסק, זית, ברוש, אורן


