
                                                                                                                                     

 

 
 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

  كبر هيدروكسيد على هيئة مركز معلق. )و/ح( %37.5يحتوي على  مبيد فطري
 

 طريقة التأثير:
 

 .بل انبات الجراثيم الفطريةقيفضل استخدامه على النبات  ،مبيد فطري وبكتيري أسيوسيد
 

 خصائص المبيد:
 

التبقعات وغيرها من رية مثل اللفحات، االعفان، البياض الدقيقي، يكافح العديد من االمراض الفطرية والبكتي :وسيد سيا

 االمراض الفطرية.

 الحمضيات وغيرها من المحاصيل الزراعية. : يستخدم على اشجار التفاحيات، اللوزيات،وسيدسيا
لةوران أو غير قابل للخلط مع غيره من المبيدات الحشرية وخاصةة الحامضةية والمركبةات المحتويةة علةى  يك :اسيوسيد

 24كالسيوم بولي سلفيد و  يخلط مع االسمدة الورقية ويستعمل مباشرة بعد الخلط ويفضل عمل تجربة خلةط مغةةرة قبةل 
 ساعة من عملية  الرش.

 .اظهرت بعض انواع التفاح حساسيتها للمبيد منها التفاح االصفر  ات حسب النسب الموصى بها،غير سام للنب :وسيدسيا

 متوسط السمية للنحل، سام جدا لألحياء المائية .للعيون ،  ضرر حقيقي يسبب  ، قاتل اذا استنشقاستنشق ،  ضار إذا :وسيدسيا
 

 نسب االستخدام: 
 

فترة  موعد وطريقة االستعمال نسبة االستعمال المرض المحصول

 االمان

 مالحظات 

 التفاحيات

 اللوزيات

 الزيتون

لفحةةات تثقةةب االورا ،  اللفحةةة الناريةةة،

ثراكنةةةةةةوز، تجعةةةةةةد اورا  الةةةةةةدرا  ، ان

اللفحةةةةةات البكتيريةةةةةة ، تعفةةةةةن عناقيةةةةةةد 

االزهةةةةار، سةةةةيجاتون المةةةةوز ، التقةةةةرح 

البكتيةةةةةري، تبقةةةةةع عةةةةةين الطةةةةةاوو  ، 

العفةةةةةن االسةةةةةو  ،  ,البيةةةةةاض الزغبةةةةةي

 .الجرب ، العفن البني، البياض الدقيقي

 لتر 20مل/  120 - 80

 ماء

 

 بالماء 8:  1 معلق بنسبة

رش شةةةةةتوي فةةةةةي مرحلةةةةةة 

 .لسكونا

 

 .لطلي سيقان االشجار

 

21 

 يوم

 :عد  مرات الرش 
المشةةةةةمل ، اللةةةةةوز ، الخةةةةةو  ، 

 2: الزيتون ،الدرا  ،النكتارين
يكرر الةرش  :  جا ، اإلالتفاح

حسةةةب شةةةدة اإلصةةةابة واالنتبةةةاه 
-5) للفترة بين الرشة واألخةر 

 أيام(7
 

ميالنوز ،العفن البنةي، البيةاض الزغبةي  الحمضيات 

 .، تقرح و تغمغ الحمضيات

 لتر 20مل/ 50 - 25

 ماء

رش شتوي قبل او بعد تفتح 

  .االزهار

21 

 يوم

يكرر الرش حسب شدة اإلصابة 
واالنتبةةةةةاه للفتةةةةةرة بةةةةةين الرشةةةةةة 

 واألخر 
 21الفترة بةين الرشةة واألخةر  

 يوم 

 المحاصيل الحقلية

القمةةةةح ، الشةةةةعير الةةةة رة 

الغةةفراء قغةةب السةةكر 

 .الحمص

 ,سيركوسةةةةةةةبورا، البيةةةةةةةاض الزغبةةةةةةةي

ثراكنةوز ان ,السبتوريا، الهلمنثوسبوريوم

 .، اللفحات ، الغدء ، البياض الدقيقي

 

 /   ونم مل 300 - 200

رش على المحغول بكميةة 

 مناسبة من الماء

لتةةةةةةةةر و ذلةةةةةةةة   100 - 50

يعتمةةةد علةةةى عمةةةر النبةةةات 

 .وشدة االصابة

 

 ايام 7

 القمح ،الشعير
 2عد  مرات الرش :

  
 10الفترة بةين الرشةة واألخةر  

 أيام
 
 

القرعيةةةةةةةات البطا ةةةةةةةا ، 

العائلةة البندورة ، نباتات 

الغةةةةةةةةةةليبية ، الجةةةةةةةةةةزر 

الباذنجةةةةةةان ، البغةةةةةةل ، 

  .البازيالء

اللفحةةةةات المبكةةةةرة و المتةةةةاخرة اللفحةةةةة 

البكتيرية ،البيةاض الزغبةي ،السةبتوريا، 

سيركوسبورا، تبقةع الزوايةا   ,انثراكنوز

علةةةى الخيةةةار ، البيةةةاض الةةةدقيقي علةةةى 

 .القرع و الكوسا

 

 لتر 20مل/ 80 – 40

 

 ماء 

----  

 ايام 7

الرش حسب شدة اإلصابة يكرر 
واالنتبةةةةةاه للفتةةةةةرة بةةةةةين الرشةةةةةة 

 واألخر 
 الفترة بين الرشة واألخر  :
الباذنجان ،الملفوف،الزهرة 
 ،البغل ،البطا ا 7-10 أيام 

 البندورة  5-10 أيام 
 الكوسا،الخيار،البطيخ،الشمام

 البطيخ ،التفاح 5-7أيام 
 الجزر، البازيالء 7-14 يوم  

 نباتات الزينة

 ،ليا، الةةةةةةةةةةةورو اضةةةةةةةةةةةا

 .ترانثيوم

اللفحةةةةةةة ، الةةةةةةتلطخ اللفحةةةةةةة البكتيريةةةةةةة،

السةةبتوريا، التبقةةةع ، المبكةةرة والمتةةاخرة

 .تبقع االورا ، البكتيري

 

 لتر 20مل/    40 - 20

 ماء 

تعتمد النسبة على حسب 

 .كثافة النبات

     --- ---- 

 


