
                                                                                                                                

 

 

 
 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

 . قابل لإلستحالب على هيئة مركزتولفنبيريد   )و/ح( % 15.5يحتوي على حشري مبيد 
 

 طريقة التأثير:
 

 .المرشوش كامال بمحلول الرش المحصولمبيد حشري يعمل بالمالمسة ، للحصول على أفضل النتائج يجب تغطية توليدو 
 

 خصائص المبيد:
 

 الزغبي. لمكافحة بعض األمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي والبياضأيضا يستخدم ي ومبيد حشر : توليدو
 

 

 

 قابل للخلط مع المبيدات والمخصبات والمغذيات. : توليدو
 

 قد يؤثر المبيد سلبا على أشتال )الملفوف ، البندورة ، الباذنجان والخيار(. :توليدو

 ستنشق، يسبب حساسية للجلد، يسبب ضرر مؤقت للعيون، سام للنحلقد يكون قاتل اذا ابتلع، ضار اذا ا :توليدو

 .سام جدا لألحياء المائيةقابل لإلشتعال،
 

 
 

 نسب االستخدام: 
 

 
 

/   معدل االستخدام األفة المحصول

 لتر ماء 20

فترة 

 األمان

 

 عدد

 مرات الرش

 

الفترة 

بين 

الرشة 

 واألخرى

 مل 38 األوراق ، البياض الدقيقي  ربس ، الحلم ، لفافاتتالمن ، ال الفراولة

 

 أيام  7 مرات بالسنة  3 أيام  3

 الملفوف، الزهرة

 البروكلي

دودة الملفوف ،خنفساء البرغوث، ذبابة ،س برتالنطاطات ، المن ،عثة الطهر الماسي،ال

 المفلوف 

 الديدان،البق ، الذبابة البيضاء :  تأثير إضافي
 

 
 

 مل 20-30
مرتين على  أيام  3

 محصول ال

 يوم  14

 البصل، الثوم 

 الكرات 

 مل 34 ربس تال

 
 

 أيام 7 مرات بالسنة  3 أيام 7

 البرتقال، الليمون 

 المندليا ، البوملي

 الكمكوات ،فروت جريب

 حلم الحمضيات ، بسيال الحمضيات ،ربس الحمضيات ،المن، القشريات ت

 لم الحمضيات الفضي ، حلم الحمضيات األحمر ،ح بق الحمضياتصانعات األنفاق ،

 سوس الحمضيات ، الديدان  تأثير إضافي :

 --- مرة بالموسم  أيام  3 مل 20-38

 الخيار، البطيخ 

 الشمام ، الكوسا 

 القرع

 ربست،ال خنفساء البرغوث، األوراق ، المن نطاطات

 البياض الدقيقي 

 الديدان ، الخنافس ،الذبابة البيضاء ، البياض الزغبي تأثير إضافي :

 

 

 مل 20-30
مرتين على  أيام 3

 المحصول 

 يوم  14

 البندورة، الباذنجان 

 الفلفل ،الباميا

 ،نطاطات األوراق ،المن ، السوس  الحلم، خنفساء البطاطا ، عثة الظهر الماسي

 خنفساء البرغوث ،التربس 

،البق يدان ،الحفار، صانعات األنفاق  الذبابة البيضاء البياض الدقيقي الد تأثير إضافي :

 البياض الزغبي 

 

 

مرتين على  أيام 3 مل 20-30

 المحصول 

 يوم  14

 ، التربس ، الخنافس الدقيقينطاطات األوراق ، عثة هريان العنب ، لفافات األوراق ، البق   ، الكيوي العنب

  البياض الدقيقي تأثير إضافي :

 يوم  14 مرتين بالموسم أيام  7 مل 17-38

 السبانخ،البقدونس 

 الخس

 البياض الدقيقي ، س برتنطاطات األوراق ، المن ،ال

 ، الحفارخنفساء البرغوث الديدان ، ، الزغبي ، الذبابة البيضاء البياض  تأثير إضافي :

 
 

 مل 20-30
مرتين على  أيام 3

 المحصول 

 يوم  14

 التفاح، اإلجاص

  ،اسكادنياالسفرجل 

بسيال اإلجاص ، حلم اإلجاص ،الدقيقي لفافات األوراق ،البق ،نطاطات األوراق ، المن 

 ربس تالصدأي ،ال

 العثث ،البياض الدقيقي  تأثير إضافي:

 يوم  14 مرتين بالسنة  يوم  14 مل 20-38

 الدراق،المشمش

 الخوخ ،الكرز

 النكتارين ،الرمان 

 ت األوراق ، المن ، لفافات األوراق ،البق الدقيقيذبابة الفاكهه ،نطاطا

 الدقيقي  البياضربس ،تالحفار، ال،دودة الفاكهه الخضراء تأثير إضافي :

 أيام 10 مرتين بالموسم يوم  14 مل 20-38

على  مرتين  يوم  14 مل  30-20 ربست، الالمن ، نطاطات األوراق، عثة درنات البطاطا البطاطا

 لمحصول ا

 يوم  14

 


