
                                                                                                    
 

 

 
 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

 .على هيئة مركز قابل لالستحالب فيبرونيل  )و/ح( % 2.5يحتوي على  مبيد حشري للصحة العامة 
 

 طريقة التأثير:

 

عمل على يعلى الحشرات عن طريق المالمسة والمعدة والفريد في طريقة عمله داخل الحشرة اذ  رونيليقضي  

 .نظيم قنوات الكلورايد المرتبطة بالجهاز العصبيالتي تعمل على ت(GABA) تثبيط عمل 
 

 خصائص المبيد:

 

 .صحة عامة  متخصص في مكافحة )االرضة(  النمل االبيض بيد م : رونيل

التي تعمل على تنظيم قنوات الكلورايد المرتبطة بالجهاز العصبي مما (GABA) عمل على تثبيط عمل ي: رونيل

االضطراب العصبي الحاصل و هذا ما يميزه عن بقية المبيدات المستخدمة يترتب على ذلك موت الحشرة  نتيجة 

 .في مكافحة االرضة 

 .يحتوي على المادة الفعالة الفريدة من نوعها )فيبرونيل( التي تتبع مجموعة فينيل بايرازول رونيل:

اً ولكدو  تديريره القاتدل فعال للغاية في القضاء على جميع انواع النمل االبيض وعند معدالت منخفضة جدد:  رونيل

 للحشرة  فالنتيجة دمار المستعمرة بالكامل.

 .سنوات  5ال تقل عن فترة االرر المتبقي لمدة  :رونيل 

للنحل، سام جدا ، سام إلشتعالل يسبب حساسية للجلد، قابل اذا المس الجلد، وسام اذا ابتلع أو استنشق أ :رونيل

 . المائية لألحياء
 

 

 نسب االستخدام: 

 
 100معدل اإلستعمال / طريقة اإلستخدام

 لتر ماء

 األفات المستهدفة

 

يرش على االماكن التدي سدتغطى بدالبالط  وفدي منطقدة االساسدات.  فدي 

 2لترمن محلدول الدرش /م 5حالة معاملة التربة حول البناء يجب إضافة 

بواسطة الرش تحت الضغط او بواسدطة الدرش االنسديابي ومدن الممكدن 

سدم حدول المبندى ومدن ردم رش  30سدم وبعمدق  15حفر خندد  بعدر  

قدار المطلوب من المحلول على التراب المراد ملىء الخندد  بده ممدا الم

يعطيدددك حددداجزاً مانعددداً لالصدددابة باالرضدددة التدددي تعدددي  تحدددت االر  

 ولفترات طويلة.

 

يحقن تحت االرضيات االسدمنتية و الدبالط ويدتم التيكدد مدن ا  مسدتحلب 

الرش متصل بعمدل حدواجز لمندع النمدل مدن التغلغدل الدى امداكن اخدر  

ث يعمددل حدداجز متصددل مددن الددرش دو  تددر  فرابددات الددى جوانددب بحيدد

الجدددرا  مدددن الدددداخل والخدددارا وبعمددق االساسدددات وحدددول التمديددددات 

 الصحية.

 

 

 مل 2400 - 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 مل 2400 - 1200

 -نمل تحت األر :

 المعاملة قبل البناء  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعاملة بعد البناء -

 يتم طالء الخشب بالمحلول

 

 نمل الخشب الجاف مل 200 - 100

 


