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סטייפל הינו קוטל עשבים, המיועד להדברת עשבים בררנית בכותנה במתן לאחר הצצה. התכשיר נקלט 

בעיקר בעלוות העשבים ובקודקודי הצמיחה. במיני עשבים רגישים, מעכב התכשיר ייצור חומצות אמינו, 

וכתוצאה מכך גידולם מעוכב תוך פרק זמן קצר. הצמחים מצהיבים וקטילה מלאה מושגת כעבור 3-2 

שבועות ממועד היישום. ככל שהעשבים צעירים יותר, יעילות ההדברה טובה יותר. תוספת משטח לא 

יוני מאיצה ומשפרת את ההדברה. בעקבות ריסוס סטייפל תיתכן הצהבה, סילסול עלים ועיכוב חולף 

או המטרה  גשם  בעקבות  יותר.  להיות ממושכים  עלולים הסימנים  פימה  בזני  מזני אקאלה.  בכותנה 

תיתכן גם פעילות שאריתית מסוימת של סטייפל במניעת הצצה או בעיכוב גדילת נבטי עשבים רגישים, 

בעיקר במינונים הגבוהים. 

רעיל מאוד ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות רעילות לדגים:
שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.

אינו רעיל לדבורים.רעילות לדבורים:

24 שעות לאחר סיום הריסוס.כניסה מחדש לשטח המטופל:

מסוכן לבריאות )III(דרגת רעילות:

שילובים: מומלץ לשלב משטח סיבה בריכת 0.05% מנפח התרסיס. אין לשלב סטייפל עם קוטלי דגניים 

בררניים. שילוב זה עלול לפגום בהדברת דגני הבר. כמו כן אין לרסס סטייפל בסמיכות לריסוס בקוטלי 

הדגניים, אלא להמתין 7 ימים בין טיפול אחד לטיפול האחר.

בכותנה  להיזרע  כותנה המיועדים  ורק בשדות  סטייפל מוגבל לשימוש אך  גידולים עוקבים במחזור: 

כגידול עוקב במחזור. חיטה, חימצה, תירס מתוק, תירס מספוא, חמנית, עגבנייה לתעשייה, אבטיח 

לזרעים ואגוזי אדמה אפשריים כגידול עוקב במחזור רק בחלוף 24-18 חודשים לפחות ממועד יישום 

סטייפל בכותנה, וזאת בהתאם לנוהגי הזריעה והגידול המקובלים.

הוראות שימוש: 

יש לרסס בנפח תרסיס של 40-10 ל’/ד’. אין לקלטר לפני הריסוס מחשש לכיסוי עלוות העשבים בחול 

מערכות  באמצעות  ליישמו  ואין  מהאוויר,  סטייפל  לרסס  אין  התכשיר.  לפעילות  שיפריעו  באבק  או 

השקייה. גשם היורד בתוך 4 שעות לאחר הריסוס עלול לפגוע ביעילות ההדברה. המתן 24 שעות לפחות 

לאחר הריסוס בטרם תשקה בהמטרה. אין לרסס בשדה הנמצא בתנאי עקה.

הגידול והשלב 
הפנולוגי

השלב הפנולוגי העשב
של העשב

המינון* 
)סמ”ק/ד’(

הערות

כותנה: 
מזני פימה 

)גוליית 4, גוליית 
5, גוליית 9( 

בריסוס על הנוף 
החל משלב 

פסיגים ועד 4 
עלים אמיתיים.

דטורה , 
ירוקת החמור

עד 6 עלים

9-7
בשילוב משטח 
סיבה בריכוז 
0.05% מנפח 

התרסיס.

אין לרסס סטייפל 
יותר מפעם אחת 

בעונה.
מועד אחרון 
לריסוס לפני 

הקטיף: 
מותר לרסס עד 100 

ימים לפני הקטיף.

ירבוז מופשל, 
ירבוז שרוע, 

סולנום )ענבי 
שועל(, 

אבוטילון, בר 
גביע, לכיד, 
קוטב מצוי, 

לפופית

פסיגים – 2 
עלים

13.5
בשילוב משטח 
סיבה בריכוז 
0.05% מנפח 

התרסיס.

*המינונים בטבלה מתייחסים לדונם מלא. במקרה שמרססים על ראש השורה )הגדודית( בלבד, או 

בריסוס מכוון מתחת לנוף, יש לסגור פומיות, לכוון ולכייל את המרסס כך, שהמינון המרוסס ונפח 
התרסיס יהיו בהתאם לשטח המרוסס בפועל.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 16/ה"צ/4336. מס' או"ם: 3082. 

 Staple SL  / סטייפל  / ستیبیل
Pyrithiobac Sodium ’תרכיז נוזלי, מכיל: 383 ג’/ל

קוטל עשבים שאריתי, בררני בכותנה, מיועד ליישום בסמוך לאחר ההצצה על הכותנה והעשבים
500
מ״ל
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