
                                                                                                                           

 

 
 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

زيتي ذائب  مستحلبعلى هيئة و/ح  % 25سايبرودينيل + و/ح  %8.7دايفينوكونازول يحتوي على مبيد فطري 

  .في الماء 
 

 طريقة التأثير:
 

  .مبيد فطري جهازي وقائي وعالجي 
 

 خصائص المبيد:
 

فطريه يحتوي على مادتين فعالتين مبيد فطري وقائي وعالجي جهازي للقضاء على االمراض ال : ليجيند

الجهازية وانها ذو اثر  ةزيعه على أجزاء النبات بفعل خاصيدايفينوكونازول يتم امتصاصه من خالل الورقه  وتو

وقائي وعالجي طويل في مكافحه االمراض الفطرية ، ومادة سايبرودينل يتم امتصاصها داخل النبات بعد الرش 

الختراق والنمو داخل والخشب في النبات، تتميز بأنها تمنع الفطريات من اة اء االنسجلك تنتقل الى جميع أنحوبعد ذ

 الورقة.ة وخارج أنسج

 المبيدات االخرى يفضل عمل تجربة خلط أولية .قابل للخلط مع  :ليجيند

 .ات حسب النسب الموصى بهاغير سام للنب :ليجيند

جدا لألحياء  للجلد والعيون، يسبب تهيج شديد للعيون، سامأو استنشق ، يسبب حساسيه   ضار اذا ابتلع :ليجيند

 .المائية
 

 

 نسب االستخدام: 
 

 المرض المحصول

 

معدل االستعمال 

 لتر 20مل/

 فترة

 األمان

 )يوم(

 

* 

 

** 

تبقع األوراق، لفحة األوراق اللفحه المبكرة االنثراكنوز،  الفاصوليا ، الترمس ، الفول ، البازيال

 ، تبقع القرون العفن الرمادي 

 14 5-4  14 مل 22.7-28.4

 14 4  3 مل 28.4-22.7 تبقع األوراق الخرشوف

االنثراكنوز ، العفن الرمادي، تبقع االوراق، البياض  الفراولة

 الدقيقي 

 14-7 5-4  3 مل 22.7-28.4

الكرنب، الملفوف ،اللفت البروكلي، 

 الزهرة، الخردل

 اقاللفحات، االنثراكنوز، تبقع االور

 العفن الرمادي، البياض الدقيقي 

 10-7 5-4  7 مل 22.7-28.4

لفحه البوترايتس ، تبقع االوراق، تلطخ االوراق، البياض  البطاطا ، الكراث ،البصل ، الثوم

 الدقيقي، التبقع االورجواني

 تأثير إضافي : العفن االسود 

 10-7 5-3  14 مل 22.7-28.4

 10-7 5-4  7 مل 28.4-22.7 لفحه االوراق ، تبقع االوراق، البياض الدقيقي  الجزر

 14 5-4  14 مل 28.4-22.7 اللفحة المبكرة ، العفن الرمادي ،البياض الدقيقي  الحمص

الخيار)البيوت البالستيكيه(، القرع 

 الشمام ، البطيخ الكوسا، اليقطين

 لصمغيةلفحه االوراق، تبقع االوراق، لفحة الساق ا

 البياض الدقيقي، لفحة االوراق السبتورية 

 10-7 5-4  7 مل 22.7-28.4

الباذنجان، الفلفل الحلو، الفلفل الحار 

 البندورة،الباميا 

االنثراكنوز، اللفحه المبكرة، العفن االسود تبقع االوراق 

الرمادي، العفن الرمادي، البياض الدقيقي، تبقع االوراق 

 السبتوري 

 10-7 5-4  3 مل 22.7-28.4

 البياض الدقيقي، بوترايتس تعفن الجذور العنب

 العفن االسود، االنثراكنوز، لفحة االوراق  

 21-10 5-4  14 مل 22.7-28.4

 جا االسفرجل ،السكدنيا ،االتفاح ، ال

 

تلطخ االوراق، صدأ التفاح، البياض الدقيقي، الجرب صدأ 

 السفرجل ، التبقعات 

 14-7 5  14 مل 17

نكتارين الاللوز، ،لكرز مشمش، اال

 برقوق،الدراق، الخوخ ال

عفن الثمار، العفن البني، اللفحات، صدأ االوراق، البياض 

 الدقيقي، الجرب، تثقب االوراق ،االنثراكنوز 

 7 5-4  3 مل 22.7-28.4

 (في السنة) عدد المعامالت*

 )يوم( الفترة بين المعاملة واألخرى**


