
46

ים
דק

חיי
ת ו

ריו
פט

ל 
וט

ק

סלסט הינו קוטל פטריות המיועד להדברת פטריות המועברות בקרקע ועל גבי פקעות תפוח אדמה. 

סלסט מדביר פטריות שמשפיעות על נביטה, על יבול ועל איכות תפוח האדמה. לתכשיר טווח פעילות 

רחב ושאריתיות ארוכה. החומר הפעיל של התכשיר סלסט, הינו נגזרת של רעלן טבעי המיוצר על ידי 

החיידק פסאודומונס סירנגה. החומר משתייך לקבוצה כימית חדשה, פניל פירול. 

מחלת  )מחולל  סולני  והלמינתוספוריום  מק-שורש(  מחלת  )מחולל  סולני  ריזוקטוניה  מדביר  סלסט 

כתמי הכסף(. כמו כן הראה התכשיר פעילות בהפחתת הנגיעות במיני פוזריום )מחוללי מחלת המגלת( 

ובקולטוטריכום )מחולל מחלת הניקוד השחור( בפקעות תפוח אדמה.

קרליטה,  קלוסטר,  דיטה,  דזירה,  ניקולה,  מונדיאל,  רוזוול,  התכשיר:  ליישום  בטוחים  זנים  רשימת 

ארגוס, דרגה, הרמס, ואלור, ויוולדי, ליידי קריסטל, סנטנה, שרי, רודאו, שרלוט, מרבל, אקסקוויזה. 

רעיל לדגים ולאצות.רעילות לדגים: 

מועד כניסה מחדש לשטח 
המטופל:

אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני שטיפות 
התרסיס התייבשו.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

שיטות יישום: יש לבצע כיול נפרד עבור סלסט המיושם בכל אחת מהשיטות הבאות: 

ריסוס בנפח נמוך: עיטוי פקעות תפוח אדמה המיועדות לזריעה, יבוצע ע״י ריסוס התכשיר בפומיות 

המורכבות  בפומיות  או  גלגול  תוך  מסוע  על  הזורמות  פקעות  מעל  סיחרור  בפומיות  או  הידראוליות 

ניתן ליישם תכשיר מדולל או בלתי מדולל, כר שיתקבל מרבץ של 700-500 טיפות  במכונת הזריעה. 

לסמ״ר של שטח קליפה. כאשר התכשיר מדולל, נפח התרסיס יהיה 1200 סמ''ק לטון פקעות תפו"א. 

פקעות הזריעה חייבות להיות נקיות מאדמה בשעת העיטוי. כמו כן יש להבטיח ניקוי מערכות העיטוי. 

ריסוס בפס הזריעה:

ממלאים את מכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל. מוסיפים את כמות התכשיר הדרושה.

ממשיכים למלא את המכל במים תוך כדי ערבול.

לפגום  עלולה  לסלסט  סולני  הלמינתוספוריום  הפטרייה  של  עמידים  גזעים  חשיפת  עמידים:  גזעים 

ביעילות הטיפול. לפיכך יש לנקוט אמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות, כמו שילובים עם 

קוטלי פטריות אחרים או טיפולים משלימים בפס הזריעה עם קוטלי פטריות אחרים בעלי מנגנוןן פעולה 

שונה )יש להיוועץ בנושא זה עם מדריכי הגנת הצומח, גופי המחקר והיבואן(. אין ליישם סלסט יותר 

בסלסט בזרעים מייצור מקומי שפקעות האם שלהם  מפעם אחת בעונה. במזרע הסתווי, אין לטפל 

קיבלו כבר עיטוי באותו תכשיר במזרע אביבי. מאחר ולא ניתן לצפות מראש את מופע הגזעים העמידים 

והתפשטותם, אין היצרן או היבואן אחראים לנזקים העלולים להיגרם בשל כך. 

אחסון זרעים המטופלים בסלסט: יש לאחסן פקעות תפוח אדמה לזרעים, המטופלים בסלסט, באריזה 

מסומנת ובנפרד מחומרי מזון ומספוא. בשום מקרה, אין להשתמש בפקעות תפוח אדמה המטופלות 

בסלסט לצריכת אדם או להאבסת בעלי חיים. 

הוראות שימוש: 
נער היטב את אריזת התכשיר לפני השימוש. 

עיטוי פקעות תפוח אדמה בנפח נמוך :

המינון המחלההגידול
ל- 1000 ק’’ג 

זרעים )סמ’’ק(

הערות

מק שורש )ריזוקטוניה סולני(, תפוח-אדמה

כתמי כסף )הלמינתוספוריום 

סולני(

200

ראה סעיף שיטות יישום

ריסוס בפס הזריעה : 

המינון ל-1000 מ' המחלההגידול

שורה )סמ’’ק(

הערות

מק שורש תפוח-אדמה

)ריזוקטוניה סולני(
200

בריסוס על  ליישם את התכשיר  יש 

נפח  הזריעה.  בעת  הזריעה  פס 

מ’  ל-1000  ליטרים   10  – התרסיס 

שורה.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 99/ה"צ/836. מס' או"ם: 3082.

קוטל פטריות לטיפול בפקעות תפוח אדמה המיועדות לזריעה

 Celest  / סלסט  / سیلیست
Fludioxonil תרחיף זרים, מכיל: 100 גרם בליטר
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