شكل المبيد وتركيبه:
مبيد عشبي يحتوي على  %24و/ح  Carfentrazone-ethyعلى هيئة مركز قابل لالستحالب.

طريقة التأثير:
مبيد عشبي يمتص بواسطة األوراق و يعمل بالمالمسه وله محدودية السريان بالنبات ويعمل على تهتك أغلفة
الخاليا يستخدم بعد االنبات.

خصائص المبيد:
كاروزن  240اي سي  :مبيد عشبي يمتص بواسطة األوراق و يعمل بالمالمسه وله محدودية السريان بالنبات
ويعمل على تهتك أغلفة الخاليا يستخدم بعد االنبات  ،يجب ان يستخدم على األعشاب الناميه فوق سطح التربه
ولن يؤثر على البذور تحت سطح التربه لمكافحة اعشاب عريضه.
كاروزن  240اي سي  :مبيد أعشاب عريضة األوراق بعد إنباتها لقتل بادرات االعشاب بعد ظهورها على
السطح وهي ما زالت نشطة.
كاروزن  240اي سي  :يفضل إضافة مواد منشطه ( ) Adjuvantلزيادة فعالية المبيد لقتل األعشاب مثل
أمونيوم سلفيت  %2-1أو مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية ( . (Nonionic surfactant
كاروزن  240اي سي  :قابل للخلط مع معظم مبيدات األعشاب والمواد الناشره والالصقه على أن يتم إجراء
فحص في الحقل لبيان خواص المواد المخلوطة فزيائيا بحيث ال يحدث أي تغيرات في هذه المواد.
كاروزن  240اي سي  :قد يكون قاتل إذا ابتلع أو دخل مجرى التنفس ،قد يحدث طفرات وراثيه ،قد يكون مسرطن ،
قابل لإلشتعال ،يسبب حاسيه للجلد ،قد يحدث ضرر للخصوبه واألجنه ،سام لألحياء المائيه.

نسب االستخدام:
المحصول

نسب
االستعمال
/دونم

الذره

 15مل

الشوفان،القمح ،الشعير
باستثناء القمح الشتوي*
البرتقال ،الليمون ،الجريب فروت،المندلينا ،اجاص،
تفاح ،سفرجل ،دراق ،مشمش ،نكتارين ،خوخ ،كرز،
رمان ،تين ،النخيل ،الموز

 8-4مل
 15مل

العنب

 15مل

الفاصوليا  ،الفول الترمس ،البازيالء ،اللوبيا ،الحمص،العدس،الخس،الجزر،الفجل،
السبانخ،الكرات،الثوم،البصل،
اللفت،البقدونس،بروكلي ،الملفوف ،الزهره،الكرفس
الباذنجان،الفلفل ‘البندوره
،الخيار،البطيخ،الشمام،القرع ،الكوسا)

 15مل

البطاطا

 15مل

مالحظات

لمفاومة أعشاب عريضة األوراق في محصول الذره الذي نبت
وظهر على سطح التربه لغاية 14ورقه
يستخدم رشا على المحصول لحين مرحلة التفريع.يستخدم لمقاومة النموات الجديده لألشجار التي تخرج من الجذر أو
اسفل الساق عندما تكون  suckersغضه وطريه
– كذلك يستخدم لقتل األعشاب عريضة االوراق الناميه بين األشجار
والتي تكون ف حاله نشطه
يستخدم لمقاومة النموات الجديده لألشجار التي تخرج من الجذر أو
اسفل الساق وهي في أوج  suckersنشاطها قبل أن تصبح خشبيه
وكذلك أعشاب عريضة األوراق النشطه
يستخدم لقتل األعشاب قبل الزراعه وقبل نقل األشتال لألرضالدائمه (الزراعه باالشتال ).
يستخدم بعد زراعة المحصول وقبل إنباته ( الزراعه بالبذور)يستخدم بعد نقل األشتال الى األرض الدائمه مع األنتباه لعدموصول محلول الرش للمحصول.

 قتل االعشاب الضاره قبل الزراعهوقبل إنبات محصول البطاطا بعد الزراعه
يستخدم عند الحصاد للتخلص من أوراق محصول البطاطا
وتجفيفها

فتره
األمان

 3أيام
 3أيام
 3أيام

 3أيام
 7أيام

 7أيام

