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של  פעולתו  זה את  פעילים המשלימים  מרכיבים  שני  המכיל  פטריות משולב  קוטל  הינו   MZ קריאל 

 - מנדיפרופאמיד  שונה.  פעולה  מנגנון  ומייצגים  שונות  כימיות  לקבוצות  שייכים  המרכיבים  שני  זה. 

נציג ראשון לקבוצה כימית חדשה – Mandelamides. מונע נביטת נבגים ומעכב התפתחות התפטיר 

כושר  ובעל  העלה  שעל  השעווה  בשכבת  נקלט  מנדיפרופאמיד  האואומיצטים.  מקבוצת  בפטריות 

טרנסלמינרי. תכונות אלה מקנות לתכשיר עמידות יחסית בפני שטיפה ע"י גשם או ע''י המטרה. מנקוזב 

-  קוטל פטריות פרוטקטנטי רחב טווח מקבוצת הדיתיוקרבמטים.

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

אינו רעיל לדבורים.רעילות לדבורים:

כניסה מחדש 
לשטח המטופל:

אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה בטרם התייבשו טיפות 
התרסיס על נוף הצמחים.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

הוראות שימוש: 

יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשונים במחלה.

הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים.
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כימשון

יש להתחיל לטפל 250-20050-2010
בריסוס מניעה במינון 

הנמוך, או מיד עם 
הופעת כתמי נגיעות 

ראשונים במחלה, 
במינון הגבוה בתחום 

המומלץ.

עגבנייה 
בגידול 

משתרע 
בשטח הגלוי 

והחסוי

250-20050-20
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עגבנייה 
בהדליה 

בשטח הגלוי 
והחסוי

0.25-0.2100

אדמה:  תפוח  הבאים:  התכשירים  עם  בשילוב  בטוח  ונמצא  נבדק   MZ קריאל  התכשיר  שילובים: 

קורזייט, אוואנט. עגבנייה: קורזייט, פולאר, רובראל ת"ר, אוואנט ופלורמייט. המירווח בין הריסוסים 

במעקובת עם תכשירים אחרים יהיה כ - 7 - 10 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות ולתנאים המטאורולוגים 

המתאימים להתפתחות המחלה. 

עמידות: אין להשתמש בקריאל MZ ברציפות, אלא כחלק ממשטר ריסוסים חלופיים עם קוטלי פטריות 

וכן  קליפמן  סכיור,  מנקור,  פוליו-גולד,  )כמו  זו  למטרה  המומלצים  שונות  כימיות  מקבוצות  אחרים 

תערובות של קורזייט עם קוטלי פטריות אחרים(. אין לרסס קריאל MZ, יותר מארבעה ריסוסים בעונה.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 09/ה"צ/4000. מס' או"ם: 3077.

Carial MZ  / קריאל  / كاريال
Mandipropamid 5% + Mancozeb 60% :גרגרים רחיפים, מכיל

 

קוטל פטריות להדברת כימשון בתפוח-אדמה ובעגבנייה
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