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 )SL( תרכיז נוזלי
קוטל עשבים כללי בלתי בררני

לקטילת צמחיה חד ורב שנתית קיימת

כללי: פאסטר הינו קוטל עשבים כללי המיועד להדברת עשבים בפרדס, מטע, כרם, להכנת שטחים למזרע או שתילה, 
הקמלת נוף בתפוח-אדמה וטיפול בשטחי בור. התכשיר  קוטל עשבים כללי בלתי בררני, הקוטל במגע צמחיה חד שנתית 

ורב שנתית קיימת. התכשיר אינו מונע הצצה של עשבים רעים או צמחי תרבות. קליטת התכשיר מתבצעת דרך חלקי הצמח 
הירוקים, אין קליטה דרך מערכת השורשים. עשבים רב שנתיים מרססים בשיא צמיחתם, סמוך או במשך פריחתם. עשבים חד 
שנתיים מרססים בגמר הצצה. להשגת יעילות מרבית דרוש שטח עלווה מספיק לקליטת התכשיר. הדברה מרבית מושגת תוך 
7 עד 10 ימים מהריסוס, בהתאם לתנאי מזג האוויר וחיוניות הצמחים. בתנאי טמפ' גבוהים ניתן לצפות לפעילות מהירה יותר.

יש להימנע מהמטרה במשך 48 שעות מריסוס. 

אופן היישום:
• הדברת עשבים כללית, פרוט מינונים ועשבי מטרה:

/1 – בטיפול רצוף נפח התרסיס יהיה בין 25 ל- 50 ליטר לדונם , לפי גודל וגובה העשבייה. יש לדאוג להרטבה מלאה של הנוף.

Glufosinate ammonium מכיל : 200 גרם בליטר
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ב. הדברת עשבים בכרם, תמר, פרדס ומטע נשיר)אגס, תפוח, אפרסק, נקטרינה, שזיף, רימון, גודגדן ושקד(
ניתן ליישם את התכשיר מייד לאחר הנטיעה ובמשך הגידול. מרססים בהעדר רוח. אין לרסס על חלקים ירוקים של צמחי התרבות ועל 

גזעים בלתי מעוצים. בעצים בעלי גזע מעוצה מותר לרסס את בסיס הגזע. אין לרסס במזג אוויר שרבי, רחף של פאסטר הפוגע בעלווה 
של עצים גלעיניים עלול לגרום לנשירת העלים שנפגעו.

ג. הדברת עשבים בשטחים לא חקלאיים 
לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות,  סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות

ד. הקמלת נוף בתפוח אדמה:

מועד היישום: לקראת האסיף בהגיע הצמחים והפקעות לבשלות מלאה ולגודל המלא הראוי לשיווק .
קצב הקמלה: הקמלה מלאה של נוף הצמחים תושג בחלוף 7 – 10 ימים מריסוס, בהתאם לתנאי מזג האוויר וחיוניות הצמחים. 

בחשיפה לתנאי אור מלא ולטמפ' גבוהה קצב ההקמלה מהיר יותר.
הדברת עשבים: הטיפול בפאסטר להקמלת נוף תפו"א ידביר גם עשבים קיימים רגישים )דגניים ורחבי עלים(.

מגבלות:  אין לרסס פאסטר בשדות המיועדים לייצור זרעים.
אין לרסס פאסטר אם צפוי לרדת גשם בפרק זמן של 6 שעות לאחר הריסוס. אין לטפל על עלווה רטובה מחשש למיהול ולנגר של 

התכשיר. אין לרסס פאסטר על צמחים בטרם הגיעו לשלב הזדקנותם הטבעי המלא. 
• להכנת שטחים למזרע או לשתילה של גידולי שדה, ירקות ופרחים:                         
 להדברת עשבים במינון 1000-250 סמ"ק/ד' בהתאם לגודל העשבים כמפורט בטבלה א'.

מועד היישום: התכשיר פאסטר מתפרק במהירות בקרקע ואין מגבלה בזריעה או שתילה של גידולים עוקבים או לאחר הטיפול
או כטיפול לפני זריעה או שתילה. למרות זאת בקרקעות קלות או חוליות או קרקע כבול

יש לחכות לפחות שלושה ימים בין ריסוס לזריעה או שתילה של הגידול העוקב.
• הדברת עשבים קיימים בגן הנוי:

ניתן לטפל בתכשיר פאסטר בכל זמן שהוא. מרססים בתנאים ללא רוח. אין לרסס חלקי עץ ירוקים או על גזעים בלתי מעוצבים. בקרקע 
קלה או חולית יש לחכות שלושה ימים בין ריסוס לזריעה או שתילה של צמח התרבות.

מינון:  250-1000 סמ"ק/ד' בהתאם לגודל העשבים כמפורט בטבלה א'.

אזהרות לאדם:
• התכשיר מסוכן לבליעה.

• התכשיר גורם לגירוי ותגובת ריגוש )אלרגיה( במגע עם העור ועלול לגרום לגירוי קל במגע עם העיניים.
• התכשיר מסוכן לנשים בגיל הפוריות.

סכנות לסביבה: 
• אינו רעיל לדבורים.

• רעיל  לחי במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

)IV( דרגת רעילות: מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג

מספר רישיון הגה"צ:  06/ה.צ./1871

אריזות: 1,  5 ליטר.
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