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התכשיר מיועד לשימוש חקלאי בחממה ובשדה, להדברת מחוללי המחלות הבאות:

כימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה וכשותית במלפפון, במלון, בחסה ובבצל. בטיפולים במנקור יודברו גם 

מחוללי המחלות חלפת וכתמי עלים אפורים )סטמפיליום(.

מנקוזב מדביר את מחוללי המחלות )כשותית, כימשון, חלפת וסטמפיליום( לפני חדירתם לצמח, אך 

אינו פוגע בהם בתוך הצמח.

הצמחים  של  ובגבעולים  בעלים  שעה  תוך  הנקלט  קצר-פעולה,  סיסטמי  פונגיציד  הינו  צימוקסניל 

המרוססים ועל כן מוגן מפני שטיפה ע״י גשם או ע"י המטרה.

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

הופעת התפטיר על פני העלה.

שני הפונגיצידים המשולבים בתכשיר מנקור משלימים זה את פעולתו של זה. התכשיר מנקור נמצא 

יעיל בהדברת גזעי כשותית הדלועיים וכימשון הסולניים העמידים למטלקסיל.

יש להתחיל בטיפולים מונעים טרם הופעת המחלה ולהמשיך לרסס מדי שבוע כל עוד קיימים תנאים 

מתאימים להתפתחות המחלות.

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

כניסה מחדש 
לשטח המטופל: 

מותרת אך ורק לאחר התייבשות התרסיס ע’’ג עלוות הגידול התרבותי.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

שילובים: ניתן לשלב מנקור בתכשירים ובגידולים כמפורט להלן: דלסן: עגבנייה, מלפפון, מלון וחסה. 

רובראל א"ר: תפו"א, עגבנייה, מלפפון, חסה ובצל. רובראל ת"ר: תפו"א, עגבנייה, מלפפון ובצל. 

הוראות שימוש: 

המינון המחלההגידול
)ג’/ד’(

נפח 
התרסיס 

)ל’/ד’(

המירווח 
בין 

הריסוסים 
)בימים(

יישום אחרון 
לפני אסיף / 
קטיף )ימים(

כימשון, תפוח אדמה
חלפת הסולניים

*350-25050-3073

* המינון הנמוך מיועד לטיפולי מניעה או לריסוס ברמת נגיעות נמוכה, על צמחים 
צעירים. יש להעלות המינון בתחום המומלץ במקביל להתפתחות הצמחים 

ובהתאם לעוצמת הנגיעות.

עגבנייה 
בשדה גלוי 

ובגידול חסוי

כימשון, חלפת 
הסולניים, כתמי 

עלים אפורים 
)סטמפיליום(

350100-2075

מלפפון ומלון 
בשדה גלוי 

ובגידול חסוי

כשותית הדלועיים, 
350100-2075חלפת הדלועיים

כשותית החסה, חסה
כתמי עלים חומים 

)סטמפיליום(
35050-3077

כשותית הבצל, בצל
חלפת סגולה בבצל, 

כימשון שקעים 
)סטמפיליום(

35030-2077

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 86/ה"צ/930. מס' או"ם: 3077. 

קוטל פטריות להדברת מחוללי מחלות בירקות

Mancur  / מנקור  / منکور
Mancozeb 57.2% + Cymoxanil 14.2% :אבקה רטיבה, מכיל
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