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קליפמן הינו תכשיר משולב המכיל: 

פמוקסדון, תכשיר המעכב את תהליך הנשימה בפטריות הרגישות. התכשיר יעיל בעיקר במניעה ובעיכוב 

של נביטת נבגי הפטרייה. פמוקסדון נקשר לשכבות האפידרמיס העליונות ואינו נשטף בקלות ע"י גשם 

או ע״י המטרה. 

מנקוזב - קוטל פטריות מקבוצת הדיתיוקרבמטים. קליפמן הינו קוטל פטריות המיועד למניעת חלפת 

בהדרים, חלפת בכותנה, אסקוכיטה בחימצה, וכן להדברת מחוללי מחלות בעגבנייה ובתפוח אדמה. 

התכשיר רעיל ליצורים החיים במים.רעילות לדגים:

קליפמן אינו רעיל לדבורים כאשר מרוסס עפ’’י המלצות ועפ’’י נוהגי יישום רעילות לדבורים: 
חקלאיים נכונים.

כניסה מחדש 
לשטח המטופל:

הכניסה לשטח המטופל מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של 
התרסיס על עלוות הגידול התרבותי.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

קליפמן נמצא בטוח לשילוב עם התכשירים המפורטים מטה בתנאים בהם נבדק. עם זאת  שילובים: 

בהתחשב במיגוון שיטות הריסוס, בתנאי הגידול, בהרכב מי התרסיס ובתנאי מזג אוויר משתנים, יש 

לבצע בדיקת בטיחות מקדימה בקנה מידה מצומצם לפני השימוש המשקי. 

בהדרים: ניתן לשלב קליפמן עם ג'יברלון, בעת החנטה. 

בכותנה: ניתן לשלב קליפמן עם אחד התכשירים הבאים: מוספילן א"מ, אטברון, מץ' וטיטאן. בעגבנייה: 

ניתן לשלב קליפמן עם פלורמייט ועם קורזייט. 

בתפוח אדמה: קורזייט.

הוראות שימוש: 

הריכוז או המחלההגידול
המינון

נפח התרסיס 
)ל'/ד'(

יישום אחרון מועדי היישום
לפני אסיף / 
קטיף )ימים(

הדרים 
בזנים: 

מינאולה, 
נובה, 

מורקוט, 
מיכל

כתמי חלפת 
)אלטרנריה( 
בעלווה ובפרי

 0.15%
)150 גרם 

ל-100 
ליטר מים(

 400-200
במרסס מפוח 
בהתאם לגודל 
העץ. יש לוודא 

כיסוי מלא 
של העלווה 

החנטים והפרי 
בכל חלקי העץ

באביב ובקיץ 
)מאי-יולי(: 

ריסוסים מדי 
14 יום, החל 

בשלב חנטה. אין 
לרסס קליפמן 
יותר מפעמיים 

בעונה זו. 
 בסתיו 

)ספטמבר-
נובמבר(: 

ריסוסים מדי 
21-14 יום. אין 
לרסס קליפמן 

יותר מפעם אחת 
בעונה זו.
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הריכוז או המחלההגידול
המינון

נפח התרסיס 
)ל'/ד'(

יישום אחרון מועדי היישום
לפני אסיף / 
קטיף )ימים(

כתמי חלפת כותנה
)אלטרנריה(

 150-100
ג’/ד’ 

בהתאם 
לרגישות 
הזנים, 
לגודל 
הנוף 

ולשכיחות 
המחלה.

 20-10
במרסס מפוח

ריסוס מניעה 
מדי 14-10 יום 

בהתאם לעוצמת 
המחלה, לקצב 

הצמיחה ולגודל 
הנוף. הריסוס 
הראשון יינתן 

עם הופעת כתמי 
חלפת ראשונים 

על העלים.
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שידפון חימצה
)אסקוכיטה(

 150-100
ג’/ד’ 

בהתאם 
לרגישות 
הזנים, 
לרמת 

הנגיעות 
ולתכיפות 
אירועי 
הגשם.

30-10

טיפולי הגנה 
לפני אירוע של 
גשם. לקליפמן 

משך פעולה 
הגנתית של 

כשבועיים.
45

עגבנייה 
בשטח 
הגלוי 

והחסוי

כימשון, 
חלפת 

הסולניים

 150-100
ג’/ד’

 100-30
בהתאם לגודל 

הנוף

מתחילים בטיפול 
מניעה מדי 7 

ימים.

3 קימחונית 
)ריסוסים 

אלה ימנעו 
גם נגיעות 
בקימחון(

150 ג’/ד’

תפוח-
אדמה

כימשון, 
חלפת 

הסולניים
15050-20 ג’/ד

מתחילים 
בטיפול מניעה 

מדי 7 ימים ועם 
הופעת הנגיעות 

מומלץ לשלב עם 
קורזייט ג”ר.
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הערה: להשגת תוצאה יעילה וכדי להימנע מפיתוח תנגודת, חשוב לנקוט בגישה של ריסוסים חלופיים 

בתכשירי הדברה, בעלי מנגנון פעולה שונה, המורשים לכך ובמירווח הריסוסים המומלץ.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 01/ה"צ/1641. מס' או"ם: 3077.

 Clipman / קליפמן / کليبمان
Famoxadone 6.25% + Mancozeb 62.5% :גרגרים רחיפים, מכיל

קוטל פטריות למניעת מחלות בהדרים, בכותנה, בחימצה, בעגבנייה ובתפוח אדמה

maayanb
bottom strip


