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של  פעולתו  את  זה  המשלימים  פעילים,  מרכיבים  שני  המכיל  משולב  פטריות  קוטל  הינו  פוליו-גולד 

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

של  והדברתית  מניעתית  יכולת  בעל  סיסטמי  פטריות  קוטל  מטלקסיל.  של  הפעיל  האופטי  האיזומר 

פטריות רגישות מקבוצת הפיקומיצטים. כלורותאלוניל - קוטל פטריות פרוטקטנטי רחב טווח, היעיל בין 

היתר במניעת כימשון וחלפת בתפוח אדמה ובעגבנייה וכן כשותית וסטמפיליום בבצל. 

פוליו גולד מכיל כלורותאלוניל אשר לגביו נקבע כי הוא גורם לגידולים אזהרות :
בחיות מעבדה.

התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים אחרים החיים במיםרעילות לדגים: 

כניסה מחדש 
לשטח המטופל:

אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, בטרם חלפו 24 שעות 
מהריסוס.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

אופן היישום: יש לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשונים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי 

היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים.

ביעילות  לפגום  עלולה  למפנוקסם  עמידים  כימשון  של  גזעים  נוכחות  כי  לזכור  יש  עמידים:  גזעים 

בפוליו-גולד ברציפות אלא כחלק ממשטר ריסוסים חלופיים עם קוטלי  ההדברה. לכן אין להשתמש 

פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו . 

כמפורט  קורזייט  עם  המרסס  במכל  לשילוב  ניתן  פוליו-גולד  ובעגבנייה:  אדמה  בתפוח  שילובים: 

מתחת לטבלה. המירווח בין הריסוסים במעקובת עם תכשירים אחרים יהיה 10-7 ימים בהתאם לעוצמת 

הנגיעות ולתנאים המטאורולוגיים המתאימים להתפתחות המחלה.

הוראות שימוש: 

המינון המחלההגידול
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נפח התרסיס 
)ל’/ד’(

יישום אחרון לפני 
אסיף / קטיף 

)ימים(

הערות

תפוח-
אדמה

כימשון*

250

בריסוס קרקע : 
 **100-10

בריסוס 
מהאוויר: 

**10-5

12
אין לרסס יותר 
משלוש פעמים 

בעונה

עגבנייה
למאכל : 5

לתעשייה : 14

אין לרסס יותר 
מארבע פעמים 

בעונה

כשותית בצל
50-207**250הבצל

אין לרסס יותר 
משלוש פעמים 

בעונה

*מומלץ לשלב פוליו-גולד עם קוטל הפטריות קורזייט במינון 80-60 ג'/ד' בהתאם לעוצמת הנגיעות, 

כדי לתת מענה לגזעים עמידים למפנוקסם. 

**בהתאם לגובה הנוף.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 05/ה"צ/1845. מס' או"ם: 3082.

קוטל פטריות סיסטמי להדברת כימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה 
וכן להדברת כשותית בבצל

 Folio-Gold  / פוליו-גולד  / فولیو چولد
Chlorothalonil י500 גרם בליטר + Mefenoxam תרכיז רחיף, מכיל: 37.5 גרם בליטר
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