
 Fungitsiid 

 Toimeaine: mankotseeb 750 g/kg 

 Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid 

• Kontaktne kaitseva toimega fungitsiid kartulil ja tomatil (avamaal) lehemädaniku, õuntel kärntõve ja 
viinamarjal ebajahukaste tõrjeks.

• Sisaldab mangaani ja tsinki.

• Abiks resistentsuse ohu vähendamisel.

Pritsimissoovitused

• Pritsida enne haigusnähtude ilmnemist, pritsitud peab olema enne, kui haiguse eosed lehtedele jõuavad.

• Kui haigus on juba lööbinud, peab selle kõrvaldamiseks kasutama muud sobivat fungitsiidi.

• Pritsida kuiva taimikut, mankotseebil on vihmakindlus 2 tunni jooksul pärast pritsimist.

Kasutamine

Põllukultuur Maksimaalne toote ühekordne 
annus

Maksimaalne töötlemiste arv Kõige hilisem pritsimise aeg

Kartulid. 2,13 kg/ha. 8 korda ühe kultuuri kohta interval-
liga 7 päeva.

7 päeva enne koristamist.

Tomatid (väljas). 2,13 kg/ha. 5 korda ühe põllukultuuri kohta 
intervalliga 7 päeva.

3 päeva enne koristamist.

Õunapuud. 3,2 kg/ha. Üks kord aastas. 35 päeva enne koristamist.

Lauaviinamarjad, veiniviinamarjad. 2,13 kg/ha. Kaks korda aastas intervalliga 21 
päeva.

28 päeva väikeste veehulkade 
puhul; 63 päeva suurte veehulkade 
puhul.

Kartuli-lehemädanik, Phytophthora infestans

Pritsimise aeg BBCH 10-91 Pritsimine ja märkused Kasutusnorm

Suure lehemädaniku riskiga alad - esimene pritsimine: pritsida enne 
haiguse lööbimist, enne kui lehestik on ridades kokku kasvanud või kohe 
kui on tekkinud oht lehemädaniku tekkeks. Väikese lehemädanikju 
riskiga alad - esimene pritsimine: pritsida viivitamatult, kui on tekkinud 
oht lehemädaniku tekkeks. Teine ja järgnevad pritsimised 7 päevase 
intervalliga. Niisutatavatel aladel, kus esineb kõrge lehemädaniku tekke 
risk, pritsida varsti pärast niisutamist, kui lehestik on kuivanud. 

Pritsige PEENE pihustusega, survega 
3-3.5 baari, et saavutada lehestiku ja 
varte hea kattumine. Tihedate pealsete 
puhul kasutage kõige suuremat 
soovitatavat veehulka. Pritsige kuiva 
lehestikku. Maksimaalne pritsimiste arv 
8 korda. Ooteaeg: 7 päeva.

2,13 kg/ha 200-1000 l/ha vett.

Tomati-lehemädanik, Phytophthora infestans

Pritsimise aeg BBCH 11-79 Pritsimine ja märkused Kasutusnorm

Pritsige siis, kui ilmnevad esimesed haigusnähud ning korrake 7-10 
päeva järel. Siiski, kui piirkonnale on antud lehemädaniku hoiatus, tuleb 
pritsida otsekohe. 
Manfil 75 WG kõrvaldab tomatite hilise lehemädaniku.
Manfil 75 WG peab kasutama järjest või vaheldumisi teiste ainetega,  
et vähendada fungitsiidiresistentsuse tekkimist teiste ainete suhtes.

Maksimaalne pritsimiste arv: 5 korda 
ühe põllukultuuri kohta intervalliga  
7 päeva.
Ooteaeg: 3 päeva.
Pritsida standardse, traktori külge 
monteeritud hüdrauliliste pihustitega 
pritsiga.

2,13 kg/ha. 
500-1000 l/ha vett.

Õunapuu-kärntõbi, Venturia inaequalis
Pritsida pungade puhkemisel. Soovitatav on kasutada Manfili vaheldumisi mõne muu kaitsva fungitsiidiga 14 päevaseintervalliga. Manfili võib kasutada 
ka paagisegudes koos teiste fungitsiididega.

Pritsimise aeg Pritsimine ja märkused Kasutusnorm

Kasutada vaheldumisi teiste fungitsiididega, et vähendada resistentsuse 
tekkimise ohtu.
Manfil 75 WG võib olla kahjulik röövlestale (Typhodromus pyri). Vältida 
kasutamist aedades, kus rakendatakse integreeritud tõrjet.
Aeg: BBCH 51 – 79 vahel (pungade paisumisest kuni viljad 90% 
lõppsuurusest).
ENNE KASUTAMIST TÖÖTLEMISEKS ETTE NÄHTUD ÕUNTE JUURES 
KONSULTEERIGE TÖÖTLEJATEGA.
Mõju siidri valmistamisele ei ole testitud.

Maksimaalne pritsimiste arv:  
1 kord aastas.
Ooteaeg: 35 päeva.

3.2 kg/ha.
700 -1500 l/ha vett.

Ebajahukaste, Plasmopara viticola

Pritsimise aeg Pritsimine ja märkused Kasutusnorm

Pritsida kohe, kui on tekkinud oht haiguse tekkeks.
‘Manfil 75 WG’ kasutatakse järjest või vaheldumisi teiste fungitsiididega, 
et vähendada resistentsuse tekkimise ohtu.
Toode tagab mõõduka kontrolli haiguse suhtes.
Vajadusel tuleb kasutada teisi fungitsiide.
Aeg: vahemikus BBCH 11 – 79 (alates esimeste lehtede avanemisest kuni 
enamik marjadest puutuvad omavahel kokku).

Maksimaalne pritsimiste arv:  
2 korda aastas intervalliga 21
päeva.
Ooteaeg: 28 päeva väikeste vee-
hulkade puhul; 63 päeva suurte 
veehulkade puhul.

2.13 kg/ha.
500 -1000 l/ha vett.
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