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מיועד לריסוס אך ורק בתערובות עם קוטלי פטריות אחרים המורשים לכך.

קורזייט הינו קוטל פטריות סיסטמי קצר פעולה. החומר הפעיל, צימוקסניל, נקלט תוך שעה בעלים 

ובגבעולים של הצמחים המרוססים ומשלב זה מוגן התכשיר מפני שטיפה ע״י גשם או ע"י המטרה. 

צימוקסניל מדביר את הפטרייה גם לאחר חדירתה לצמח ועד כשלושה ימים לאחר ההדבקה, עוד לפני 

הופעת תפטיר הפטרייה על פני העלה. אין לרסס קורזייט לבד. קורזייט מיועד לריסוס בשילוב קוטל 

פטריות נוסף המתאים לכך בהתאם להמלצות )ראה טבלת הוראות השימוש(.

התכשיר רעיל מאוד ליצורים שוכני מים והשפעתו עלולה להיות ממושכת רעילות לדגים:
בסביבה מימית.

התכשיר רעיל לדבורים. כוורות של דבורי בומבוס יש לסגור לפני הריסוס רעילות לדבורים:
ועד שלוש שעות לאחר גמר הריסוס. אין צורך להוציא את הכוורות 

מהשטח בזמן הריסוס. התכשיר רעיל לאויבים טבעיים.

כניסה מחדש לשטח 
המטופל: 

אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 12 שעות 
מריסוס.

מסוכן לבריאות )III(דרגת רעילות:

שילובים: בשילוב קורזייט עם תכשירים אחרים יש להכין תרחיף קורזייט תחילה. רק לאחר התרחפותו 

המלאה אפשר לערבב בו את התכשיר הנוסף. קורזייט רגיש לפירוק בתנאים בסיסיים )pH גבוה מ ־ 7( 

ולכן אין לשלבו עם קוטלי פטריות בסיסיים כגון מרק קליפורני.

הוראות שימוש: 
קורזייט ניתן לריסוס בשטח הגלוי וכן בגידולים חסויים

המינון המחלההגידול
)ג’/ד’(*

נפח 
התרסיס** 

)ל’/ד’(

חובה לשלב קורזייט 
במכל המרסס עם אחד 

מקוטלי הפטריות הבאים 
)המינון ג’ או סמ’’ק/ד’(

יישום אחרון 
לפני אסיף\

קטיף )ימים(

תפוח 
אדמה

80-60 כימשון
בשילוב 

עם קוטל 
פטריות 

נוסף, 
ראה 

סעיף 
שילובים.

50-20

מנצידן א”ר )250(, מנצידן 
ג”ר )250(, מנקו-די 

ג”ר)250(
3

דאקוניל א”ר )200(,
בראבו ת”ר )270(

12

28סכיור ג”ר )150(

רידומיל גולד MZ ג”ר 
)300(

7

12פוליו גולד ת”ר )250(

14קליפמן ג”ר )150(

עגבנייה

100-20

מנצידן א”ר )250(, מנצידן 
ג”ר )250( 

5

3קליפמן ג”ר )150(

רידומיל גולד MZ ג”ר 
)300(

5

למאכל:5 פוליו גולד ת”ר )250(
לתעשייה: 14

*מרססים במינון הנמוך בטיפולי מניעה או ברמת נגיעות נמוכה. 
**יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות. נפח תרסיס גבוה מיועד לשטחים 

מפותחים בהדליה. 

מירווח בין ריסוסים: 10-5 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות, לתנאים המטאורולוגיים ולתכשיר המשתלב. 

גשם שירד שעתיים לאחר הריסוס לא יפגע בפעילות התכשיר קורזייט. יש לשלב במעקובת הטיפולים 

גם תכשירים חלופיים בעלי מנגנון פעולה שונה כדי למנוע התפתחות עמידות. אין לרסס קורזייט יותר 

מ-7 פעמים בעונה. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 05/ה"צ/1829. מס' או"ם: 3077.

קוטל פטריות סיסטמי להדברת כימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה

 Curzate  / קורזייט  / كورزيت
Cymoxanil 60% :גרגרים רחיפים, מכיל

maayanb
bottom strip


