
                                                                                                                           

 

 

 
 

 

 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

  على هيئة مركز معلق.سيازوفاميد و/ح  %40يحتوي مبيد فطري 
 

 طريقة التأثير:
 

 

 .مبيد فطري وقائي وعالجي برنت 
 

 

 خصائص المبيد:
 

مبيد فطري وقائي وعالجي إما رشا على االوراق أو عن طريق الري يعمل على تثبيط كافة اطوار اللفحة  :برنت

 .ةالمتأخر
 

 . الخلطتعميم قابل للخلط مع المبيدات األخرى وينصح بعمل تجربة مصغرة قبل  .:برنت

 سام جدا لألحياء المائية. :برنت
 

 نسب االستخدام: 
 

 

 20/  معدل االستخدام المرض المحصول

 لتر ماء 

الفترة بين  المعامالت عدد  فترة االمان

الرشة 

 واألخرى

 الزهرة، الكرنب الملفوف،

 روكليوالب

 الجذر الصولجاني 

 البياض الزغبي 

 مل  40-20سقاية 
 

 مل  4الرش الورقي  
 

 رش( 5سقاية ،  1مرات )  6 أيام  3

 رشات متتالية ( 3)عدم رش أكثر من 
 أيام  7-10

الموت الرجعي ، التبقع الجزر

 )البيثيوم( للجذور

 يوم 21-14 مرات على المحصول الواحد 5 يوم14 مل 9

 مامالخيار،الش

الكوسا  البطيخ،اليقطين، 

 والخيار في البيوت البالستيكية 

 البياض الزغبي
 

 Phytophthoraلفحة 

 

 مل 3-4
 

 مل  4

 مرات على المحصول 6 أيام  3

رشات  3)عدم رش أكثر من 

 متتالية (
 الخيار في البيوت البالستيكية

 (مرات 4 )

 أيام 7-10

بياض ال أ األبيض،الصد الخس،السبانخ والبقدونس

 سقوط  البادرات، الزغبي 

  )لبيثيوما(

 مرات على المحصول 6 أيام  3 مل  4

رشات  3)عدم رش أكثر من 

 متتالية (
 

 أيام 7-10

العدس   الحمص،الفول،

 الفاصولياواللوبيا

 

 البياض الزغبي

 Phytophthoraلفحة 

 البيثيوم 

 مرات على المحصول 6 أيام  3 مل  4

رشات  3)عدم رش أكثر من 

 متتالية (
 

 يوم  7-14

اللفحة المتأخرة ،لفحة  البطاطا والبطاطا الحلوة 

 العفن الزهري، االوراق

 ( البيثيومعفن الجذور )

 مل 4-2الرش الورقي 

 مل 9عند الزراعة 

 مل 4عند الحراثة 
 

 

 3)عدم رش أكثر من مرات  10 يوم7

 (رشات متتالية

 أيام 7-10

 مرات على المحصول 6 أيام  3 مل  4 البياض الزغبي لثومالبصل وا

 رشات متتالية ( 3)عدم رش أكثر من 

 أيام 7-10

 الفلفل،الباذنجان،

 )المكشوفة البامية،البندورة

 وبالبيوت البالستيكية( 

 

 اشتال البندورة للبيوت 

 البالستيكية 

 

 ةالفلفل بالبيوت البالستيكي

اللفحة المتأخرة، البياض 

 غبي الز

 

 Phytophthoraلفحة 
 

 سقوط البادرات

Pythium)) 
 

  Phytophthoraلفحة 

 سقوط البادرات 

 مل 4 -3

 

 

 مل 4

 

 مل 4

  
 

 مل 5 

 مرات على المحصول 6 أيام  3

رشات  3)عدم رش أكثر من 

 متتالية (

 أيام 7-10


