
 

 

 
 
 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

 .كبر اوكسي كلورايد على هيئة بودرة فابلة للبلل ()و/و % 85يحتوي على  مبيد فطري
 

 طريقة التأثير:
 

 وبكتيري يعمل بالمالمسه.مبيد فطري 
 

 خصائص المبيد:
 

مثل اللفحات  العديد من األمراض الفطرية والبكتيرية يقاوم مبيد فطري وبكتيري يعمل بالمالمسه، :كوبسيا

 والتبقع البكتيري.والبياض الزغبي 

 .الفاكهة والخضراوات ونباتات الزينه: يستخدم على اشجاركوباسي

 ويخلط مع األسمدة الورقية ويستعمل مباشرة بعد الخلط. والحلميخلط مع المبيدات الحشرية والفطرية  :اسيكوب

ها تأثير حامضي ويجب الرش في الظروف الجافة وقبل ال يخلط المبيد مع الزيوت او المبيدات الحشرية التي ل

 .تساقط االمطار

 غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها, وقد يكون له تأثير على بعض نباتات الزينة. :اسيكوب

 ضار اذا ابتلع او المس الجلد،يسبب حساسيه للجلد،سام لألحياء المائيه.: اسيكوب

 
 

 نسب االستخدام: 
 

 

فترة  مالحظات نسبة اإلستعمال المرض المحصول

 األمان

لوووووووو ,  وووووووو , 

مشوووومر, كوووور , 

 دراق, نكتارين

 

الجووووووور , تجعووووووود  وراق 

الووووودراق, التووووود , تثقوووووب 

األوراق, العفوووون األسووووود, 

العفن البني, لفحوة الطورف 

الزهري, موت األطوراف, 

العفووون الرموووادي, البيووواض 

 الزغبي, التقرح البكتيري.

 100غم/ 300–200

 لتر ماء

  

 غم /  70 – 40)

 لتر ماء( 20

 رش شتوي قبل تفتح 

البووووراعم, و ثنوووواء فتوووورة 

 السكون

رش بعووووووووووود  هوووووووووووور 

األعوووراض وبعووود تفوووتح 

 األ هار 

 لتر ماء 100كغم / 0.3

  يام 3

 رش شتوي قبل تفتح  لتر ماء 100غم / 200 التقرح البكتيري التفاح والكمثرى

البووووراعم و ثنووووواء فتووووورة 

 السكون

  يام 3

 

 الحمضيات 

 

البيوووواض الزغبووووي, صوووود  

 اللفحات. التبقع, األوراق,

 لتر ماء 100غم/ 200

 لتر ماء ( 20غم/  40)

 رش شتوي قبل تفتح 

البووووراعم و ثنووووواء فتووووورة 

 السكون

  يام 3

البنووووووووووووووووووودورة, 

البطاطووا, الجووزر 

 والبطيخ

 

مووووووت البوووووادرات, عفووووون 

السووواق, اللفحوووة المتوووأ رة, 

تبقووووووووع األوراق, التبقوووووووووع 

البكتيوووووووووووري, البيووووووووووواض 

 زغبي, التقرح البكتيري.ال

 لتر ماء100غم /  100

 غم / 25- 20)

 لتر ماء (. 20

 مالحظة :

المبيووود ذو تووووأثير سوووولبي 

علووى  نوووا  موون الجووزر 

والبطاطوووووا لووووو ا يجوووووب 

الحووو ر قبووول تعمووويم رش 

 المبيد.

يوووووورش عنوووووود  هووووووور 

األعوراض ويعوواد الوورش 

  يام. 10 –7بعد 

 

 يوم 14

تبقوووووع , البيووووواض الزغبوووووي نباتات الزينة

 وراقاأل

 غم 60 – 40

 لتر ماء 20/ 

رش شوووتوي قبووول تفوووتح 

البووووراعم و ثنووووواء فتووووورة 

 السكون

------- 


