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פאזור הינו תכשיר סיסטמי הנקלט בעלוות הצמח ומוסע מטה אל הפקעות או הבצלים. החומר הפעיל 
מעכב חלוקת תאים ואינו מונע את גדילתם. חשוב להקפיד ולרסס את התכשיר על צמחים בריאים, 

במועד המתאים, בהתאם להנחיות ולאמצעי הזהירות המפורטים בזה.

התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. עלול לגרום רעילות לדגים:
השפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.

אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, בטרם מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: 
התייבשו טיפות התרסיס על נוף הצמחים.

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

שילובים: אסור לשלב בפאזור תכשיר נוסף כל שהוא.

הוראות שימוש:

תפוח אדמה: פאזור המרוסס בשדה על צמחי תפוח אדמה במועד המומלץ יעכב התעוררות ולבלוב 
של פקעות באחסון. היישום יינתן בריסוס על נוף צמחי תפוח אדמה כ – 3 – 5 שבועות לפני הקמלת 
הנוף, כאשר הפקעות המיועדות לאסיף הן באורך גדול מ -25 מ”מ )חלוקת התאים הושלמה(. הטיפול 
מיועד לזני תפוח אדמה עם רמת תרדמה נמוכה, המיועדים לתעשייה או לייצוא וכן לזנים המיועדים 
לאחסון ממושך. אין לרסס על צמחי תפוח אדמה הנמצאים במצב עקה כל שהוא. אין לרסס על 
צמחים שנפגעו ממחלות נוף או ממחלות חסר. יש לשמור על מירווח של 24 שעות ללא גשם או 
המטרה לאחר הריסוס כדי להבטיח קליטה מלאה של התכשיר בעלווה. אין לרסס על תפוחי אדמה 

המיועדים לזרעים.
חשוב: אסיף הפקעות בשדה יתבצע רק לאחר שנוצרה קליפה יציבה המתאימה לאחסון ממושך ולכן 

יש להמתין כשלשה שבועות ממועד ההקמלה ועד לאיסוף הפקעות. 
בצל: פאזור מיועד לריסוס על נוף בצל לעיכוב לבלוב באחסון. הריסוס ייעשה לאחר שהבצל הגיע 
להבשלה מלאה ולתחילת צניחה – כאשר העלווה עדיין ירוקה )רצוי במצב של 25% ובכל מקרה לא 
יותר מ -50% צניחה(. אין לרסס בצל לפני שלב הצניחה. ריסוס מוקדם משבועיים לפני הבשלה עלול 
לגרום לבצל ספוגי. אין לרסס בצל שמרבית עלוותו התייבשה כתוצאה ממחלות, ממזיקים או מסיבה 
אחרת כלשהיא, כיוון שלא תהיה קליטה והעברה של החומר לבצל. קליטת החומר תהיה יעילה כל 
עוד יש לבצל לפחות 5 עלים ירוקים. טיפול בפאזור יעכב את לבלוב הבצל באחסון, אך מעבר לכך אין 
לו כל השפעה על כושר השתמרות הבצל. אין להשקות בהמטרה לפחות 24 שעות לאחר הריסוס. 

המטרה מוקדמת תקטין את יעילות החומר. אין לרסס בצל המיועד לריבוי.

הריסוס יתבצע בשעות הערב או בשעות הבוקר המוקדמות וזאת כדי להבטיח שעות לחות מספיקות 
לקליטת התכשיר בעלווה. אין לרסס כאשר הטמפ' גבוהות מ- 25 מ״צ או כאשר צפויים תנאי שרב.

המינון המטרההגידול
)גר’/ד’(

נפח 
התרסיס 

)ל’/ד’(

יישום לפני מועד היישום
שיווק 
)ימים(

תפוח אדמה 
למאכל* 

מהזנים: אנאבל, 
ניקולה, קינג 

אדוארד, דזירה, 
יאלי, מונדיאל, 
וינסטון, רודאו, 

הרמס, קוליברי, 
שפודי, נייטה, 

רוזאנה

עיכוב 
הלבלוב 

והנביטה 
של 

פקעות 
באחסון

500

בריסוס 
קרקע 

להבטחת 
כיסוי מלא 

של הנוף

הריסוס יתבצע 
כ - 3 - 5 שבועות לפני 

הקמלת הנוף ובתנאי 
ש-90% מהפקעות 

השלימו את חלוקת 
התאים והם באורך של 

25 מ״מ** לפחות

28 ימים 
לפחות

בצל למאכל

עיכוב 
הלבלוב 
של בצל 
באחסון

36050-40

לאחר שהבצל הגיע 
להבשלה מלאה 
ולתחילת צניחה 

)25%-50% צניחה( 
כאשר העלווה עדין 

ירוקה

-

* אין לרסס על צמחי תפוח אדמה המיועדים לזרעים. 
** לפני הטיפול יש לדגום מהשדה צמחים מייצגים ולבדוק את גודל הפקעות. השתמש במדיד 

מתאים. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 10/ה"צ/4057. מס' או"ם: 3077. 

מווסת צמיחה לעיכוב הלבלוב של פקעות תפוח אדמה ושל בצל באחסון

 Fazor  / פאזור  / ڧازور
Maleic Hydrazide Potassium Salt 60% :גרגרים מסיסים, מכיל 

maayanb
bottom strip


