
                                                                                                                           

 

 
 شكل المبيد وتركيبه:

 

  على هيئة مركز معلق.ح و/ %  21.8لوترايافول فو/ح  +  % 29.6ازوكسيستروبين يحتوي مبيد فطري 

 

 طريقة التأثير:
 

، فلوترايافول : مبيد فطري جهازي يعمل  مبيد فطري وقائي وعالجي ذو خواص جهازية ونفاذيةازوكسيستروبين :

 .الجيبالمالمسة له تأثير وقائي وع
 

 خصائص المبيد:

 

، فلوترايافول : مبيد فطري جهازي  مبيد فطري وقائي وعالجي ذو خواص جهازية ونفاذيةازوكسيستروبين : :الڤكرن

له فعالية عالية وقوه مضاعفة في مكافحة الفطريات التي تكونت عندها ،  تأثير وقائي وعالجيله  يعمل بالمالمسة

 خرى كونه يتكون من خليط مادتين فعالتين من مجموعتين مختلفتين.مناعه من المبيدات الفطرية اال

 قابل للخلط مع المبيدات االخرى ويفضل بعمل تجربة خلط اولية قبل تعميم الرش.: الڤكرن

 .ات حسب النسب الموصى بهاغير سام للنب :الڤكرن

 ال يستخدم على التفاح.:  الڤكرن

 سام جدا لألحياء المائية.،  الجلد ضار اذا ابتلع أو استنشق او المس :الڤكرن
 

 نسب االستخدام: 
 

 

معدل  المرض المحصول

  االستخدام

لتر  20/

 ماء 

الفترة بين الرشة  عدد الرشات فترة االمان

 واألخرى

 البروكلي،الملفوف،

 الزهرة ، الخردل 

 

  الدقيقيالتبقعات ،الصدأ، البياض 

 

 

 مل 7-12

 مرات  4 أيام  7

على المحصول 

 حدالوا

 أيام  7

العفن اللفحة المبكرة والمتأخرة  البياض الدقيقي،  البندورة 

 االنثراكنوز ،التبقعات

مرات على  4 أيام   3

 المحصول الواحد 

 يوم  7-21

 الخس ،السبانخ

 البقدونس 

 البياض الزغبي لفحة األوراق ، البياض الدقيقي، الصدأ،

 االنثراكنوز،التبقعات

على  مرات  4 أيام 7

 المحصول الواحد

 يوم  7-14

الخيار، البطيخ، 

 الشمام، الكوسا 

لفحة االوراق، التبقعات، االنثراكنوز، العفن، البياض 

 الزغبي، لفحة الساق الصمغية، التقرحات

على  مرات  4 أيام   3

 المحصول الواحد

 يوم  7-14

 يوم  21-14 مرات بالسنة  6 يوم  14 العفن، التبقعات ، البياض الزغبي، البياض الدقيقي العنب 

الفلفل، الباذنجان، 

 الباميا 

على  مرات  4 ايام  3 االنثراكنوز، التبقعات، البياض الدقيقي 

 المحصول الواحد

 يوم  7-14

على  مرات  4 أيام   3 االنثراكنوز ، البياض الدقيقي، العفن الفراولة 

 المحصول الواحد

 أيام  7

المشمش، الكرز، 

لنكتارين، الدراق، ا

 الخوخ 

األزهار، البياض التبقعات، العفن، االنثراكنوز، لفحة 

 الدقيقي، الجرب، التثقبات ،الصدأ 

 يوم  14-7 مرات بالسنة  4 أيام 7

االنثراكنوز، الصدأ،الجرب ،لفحة األوراق ، التبقعات  اللوز 

 ،تثقبات األوراق 

 يوم  21-7 مرات بالسنة  4 يوم  14

 يوم  10-7 مرتين بالموسم  أيام  7 الصدأ، لفحة األوراق ،التبقعات  ة  الذر

 --- مرتين بالموسم  يوم 30 البياض الدقيقي، التبقعات، التلطخات الصدأ،  الحبوب 


