شكل المبيد وتركيبه:
مبيد حشري زراعي يحتوي على ( %25و/و) دايفلوبنزيرون على هيئة مسحوق قابل للبلل.

طريقة التأثير:
مبيد حشري غير جهازي مثبط لنمو الحشرات يعمل بالمالمسة والتسمم المعدي ,وهو مانع إلنسالخ الحشرات
وتأثيره قوي على البيوض حيث بمنع تفقسها.

خصائص المبيد:
اسيلين  25قابل للبلل :يستخدم لمكافحة الحشرات الضارة بالزراعة منها حشرات آكلة االوراق.
اسيلين  25قابل للبلل :يستخدم على اشجار التفاحيات ,اللوزيات ,الحمضيات وغيرها من المحاصيل الزراعية.
اسيلين  25قابل للبلل :غير قابل للخلط مع المواد ذات التأثير القلوي
اسيلين  25قابل للبلل :غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.
اسيلين  25قابل للبلل :ضاراذا المس الجلد  ،سام لألحياء المائية  ،سام للنحل.

نسب االستخدام:
المحصول

دودة ثمار التفاح.

معدل االستعمال
20/لترماء
2غم

صانعات األنفاق.

8غم

ديدان إلتفاف األوراق.

8غم

بسيال اإلجال.

8غرررررررم 60مرررررررل
زيت صيفا

ثاقبة البراعم.

 16-8غم

الرررخ بعررد اإلزهررار علررى البيرروض وال ررور اليرقررا األوا
ويعاد الرخ كرل  4-3أسرابيع .ولزيرادة فعاليرة المبيرد يخلرط
مرع مبيردات حشررية لمكافحررة الحشررات الكاملرة واأل رروار
اليرقية المتقدمة.
الرررخ عنررد وضررع البرريع حتررى بدايررة الفقررس ويعرراد الرررخ
مرة لكل جيل.

دودة ثمار الدراق.

 16-8غم

حلم الحمضيات ال دئا.

 10-6غم

ثاقبة األوراق.

 10-6غم

عثة األزهار.
فراشررررررة الملفرررررروف ،دودة
أوراق الق ن ،عثة الظهرر
الماسا ،الديدان القارضة.
ذبابة المشروم.
ديدان األوراق.

 16-8غم
 20-12غم

الررررخ عنرررد وضرررع البررريع حترررى بدايرررة الفقرررس ولمكافحرررة
األجياا التالية التا تهراجم الثمرار الناضرجة يرتم الررخ قبرل
 8-4أسابيع من موعد ق ف الثمار.
الررررخ عنرررد بدايرررة اهرررور تجمعرررات ويمكرررن الررررخ ثرررال
مررررات عنرررد الحاجرررة بعرررد اإلزهرررار وفرررا ال ررريف وفرررا
الخريرررف ويكرررون الترررأثير الفررروري ب ررراء حيرررث يحرررد
انخفرراض كبيررر فررا الكثافررة العدديررة بعررد  14-7يرروم مررن
الرخ ويستمر تأثير الرخ لمدة  13 -10أسبوع.
الرررخ كررل أسرربوع عنررد وضررع البرريع ويعرراد الرررخ عنررد
الحاجة.
الرخ عند فقس البيع لمكافحة اليرقات.
الرررخ قبررل الفقررس لمكافحررة البرريع واليرقررات مررع مراعرراة
إجررراء رشررات متتابعررة لسرررعة نمررو النبررات ودورة الحيرراة
الق يرة لآلفات.

 40-30غم
 2-1غم

ديدان األوراق.

 4-3غم

اآلفة

التفررراح ،اإلجرررال ،اللررروز،
الخوخ ،الدراق ،المشمش.

الحمضيات.

الملفوف ،الزهرة ،الفجل.
المشروم.
أشتاا األزهار.
أشرررررررتاا أشرررررررجار ال ابرررررررات
ونباتات الزينة.

فترة
األمان

مالحظات
الرررخ لررالا تواجررد الفراشررات حتررى فقررس البرريع ويعرراد
الرخ مرة لكل جيل أو شهرياً.
الرخ قبل فقس البيع ويعاد الرخ مرة لكل جيل.
-

الرخ لالا وضع البيع وبداية ت ور اليرقات.

14

14

-

