
 

 

 
 

 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

 .الستحالبعلى ھيئة مركز قابل ل غ/ لتر 440بيندايميثالين   مبيد اعشاب يحتوي على

 

 طريقة التأثير:
 

مبيد اعشاب اختياري قبل اإلنبات يعمل بالمالمسة ، يُمتص عن طريق االوراق والجذور ، يعمل على تثبيط نمو 

 األعشاب النامية الموجوده في الحقل.البادرات اثناء إنباتها وال يؤثر على 
 

 

 خصائص المبيد:
 

قبل األنبات   لمقاومة األعشاب عريضة األوراق ورفيعة األوراق يستخدممبيد أعشاب اختياري  سمارت ستوب:

 . ؤثر على األعشاب الناميةسطح التربة  والي وقبل ظهورھا على

 غير قابل للخلط مع المبيدات األخرى. :سمارت ستوب

قد يسبب دوخة وغثيان  ،يسبب حساسيه للجلد ، إذا ابتلع أو دخل مجرى التنفس قاتلقد يكون   ارت ستوب :سم

 قابل لإلشتعال ،سام لألحياء المائية.
 

 نسب االستخدام: 

 

 مالحظات معدل االستعمال المحصول

 ساعه. 24قبل الزراعه:يرش على سطح التربه ويخلط ميكانيكا قبل الزراعه ب  لتر / ھكتار 2.25-1.5 قمح،شعير

 سم 2-1عند الزراعة  يجب أن تكون البذور تحت المنطقة المعاملة  بحوالي 

 يخلط بالتربة قبل الزراعة لتر / ھكتار 2.25-1.5 البرسيم

 فول،فاصوليا،

بازيالء ،ترمس 

 حمص،عدس

 ساعه  . 24خلط قبل الزراعه :يخلط المبيد بالتربه قبل الزراعه بحوالي  لتر / ھكتار 1.5-2.25

 سم2-1عند الزراعة  يجب أن تكون البذور تحت المنطقة المعاملة  بحوالي

 التربه عند رش المبيد وخلطه يجب أن تكون موفره.

اب ويخلط المبيد بالتربة بواسطة مياه األمطار وقبل إنبات المحصول واألعش بعد الزراعه لتر / ھكتار 2.25-1.5 الذره

البذور مزروعة في منطقة تحت الطبقة الترابية المعاملة بالمبيد أو الري بحبث تكون 

 سم 2بحوالي 

 ملم. 2.5-1.5وأن تكون كمية مياه األمطار او مياه الري حوالي 

ورقات على سطح التربه بحيث التزيد كمية المبيد  3يستخدم بعد ظهور ورقة حقيقيه الى  لتر / ھكتار 2.25-1.5 البصل

 لتر/ھكتار 2.25المستخدمة عن 

بعد الزراعة وقبل ظهور بادارت األعشاب  مع مالحظة إمكانية تكرار الرش كل شهر عند  لتر / ھكتار 2.25-1.5 الجزر

 الحاجة

الزھره،البروكلي،الملفوف 

 (،الخس)أشتال

 قبل الزراعه أيام  7-2من  رش المبيد قبل نقل األشتال الى األرض الدائمه  لتر / ھكتار 1.5-2.25

الموز،الحمضيات 

 ،العنب،الزيتون

 ال ملم ماء سواء مياه األمطار أو مياه 5يرش قبل تفتح براعم العنب وخلط المبيد بحوالي  لتر / ھكتار 1.5-2.25

 . أيام من رش المبيد 10ري خالل 

 يستخدم األرض في أرض خاليه من األعشاب واذا  وجدت

 أثناء اإلستخدام فلن يتم مقاومتها ويجب استخدام مبيد لقتل األعشاب الناميه أثناء الرش.

 ساعة وقبل ظهور بادرات األعشاب والمحصول 48بعد الزراعة خالل  لتر / ھكتار 2.25-1.5 عباد الشمس

 ساعة 24بة بحوالي قبل الزراعة يخلط المبيد بالتر

 أيام  الى األرض الدائمة 7-2يستخدم قبل الزراعه وقبل نقل األشتال من  لتر / ھكتار 2.25-1.5 البندورة ) التصنيعية(

 يستخدم قبل نقل األشتال من يوم ليومين لتر / ھكتار 2.25-1.5 الخرشوف )أرضي شوكي(

 نباتات الزينه

األراضي غير 

المزروعه،المسطحات 

 ضراءالخ

 قبل الزراعة  وقبل نقل األشتال من يومين لسبعة أيام لتر / ھكتار 1.5-2.25

 بعد الزراعة مباشرة  وقبل ظهور بادرات األعشاب على سطح التربة


