
 

 

 
 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

  .على هيئة مركز قابل لالستحالب متياالكلور –غ/لتر اس  915يحتوي على  مبيد عشبي

 

 طريقة التأثير:
 

 .مبيد أعشاب اختياري يقاوم أعشاب رفيعة األوراق وأعشاب عريضة األوراق أثناء إنباتها و عشبة السعيدة

 

 خصائص المبيد:

 

اري يقاوم أعشاب رفيعة األوراق وأعشاب عريضة األوراق أثناء إنباتها و عشبة مبيد أعشاب اختي: ناروكس

السعيدة .و يمكن إستخدام المبيد قبل الزراعة ،  ورشه على سطح التربة وخلطه إما بالحراثة أو باستخدام مياه 

 . الري وكذلك يمكن رش المبيد بعد زراعة المحصول وقبل إنبات األعشاب

إستخدامه بعد اإلنبات وفي هذه الحالة وللحصول على نتائج جيدة لمقاومة األعشاب كما يمكن  :ناروكس

 . Adjuvantيضاف لها مواد ناشرة ومنشطة 
 

 

 قابل للخلط مع المبيدات العشبيه األخرى وينصح عمل تجربه مصغره قبل تعميم الخلط. :ناروكس

  .لمائيهاقد يسبب حساسية للجلد ،سام جدا لألحياء   : ناروكس
 

 

 نسب االستخدام: 
 

 

نسب  االعشاب وقت الرش المحصول

االستخدام / 

 هكتار

 ملحوظات

يوم  رشا على السطح أو  30*قبل الزراعه لغايه  الذره

 الخلط بالتربه  

 *بعد الزراعة و قبل االنبات

 * بعد االنبات ويكون نبات الذره ورقتين 

عند رش المبيد بعد ظهور األعشاب  يمكن أ ن   

 لزيادة فعالية المبيد..adjuvant اف ماده منشطه يض

أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه 

 األوراق

 السعيد 

1.25-1.75 

 لتر 

يستخدم بعد انبات الذره 

 6في طور أقل من 

ورقات واالعشاب في 

 طور ورقتين

يرش قبل زراعة المحصول  وفي حال ظهرت  الفاصوليا

يد ماده األعشاب على سطح التربه ويضاف للمب

   adjuvantمنشطه  

 (NIS) 

 ويمكن رشه بعد الزراعه وقبل انبات المحصول

األعشاب رفيعة األوراق والٌسعيد  وبعض 

 عريضه األوراق

5.1-1.75 

 لتر 

ال يرش على المحصول -

 النامي فوق سطح التربه

 

 يرش مرة بالعام-

 1.75-1.25 األوراق أعشا ب نجيليه حوليه وعريضة   قبل زراعة  المحصول   بازيالء

 لتر 

 

 قبل الزراعه بالرش على السطح وخلطه بالتربه  البطاطا 

 أو قبل انبات المحصول  وظهوره على سطح التربه 

الٌسعيد،  أعشا ب نجيليه حوليه وعريضه 

 األوراق

1.25-1.75 

 لتر 

ال يرش على المحصول 

 النامي فوق سطح التربه

 ورقات للمحصول 4مو المحصول ولغاية ظهور بعد ن  ااألحمر الشمندر ،الشمندر

على أن يكون ذلك قبل ظهور بادرات األعشاب على 

 سطح التربة

األعشاب رفيعة األوراق والٌسعيد  وبعض 

 عريضه األوراق

1.25-1.75 

 لتر 

يستخدم بعد األنبات حتى 

ورقات من  4ظهور 

المحصول وقبل إنبات 

 األعشاب.

يستخدم فقط قبل *

ل أنبات الزراعه أو قب

 الشمندر األحمر

 

قبل الزراعه وخلط المبيد في التربه ميكانيكيا أو بمياه  البندوره

 الري 

 

الٌسعيد،  أعشاب نجيليه حوليه وعريضه 

 األوراق

1.25-1.75 

 لتر 

ال يستخدم المبيد على 

البندوره المزوعه  بذور  

 في االرض الدائمه 

ساعه  وقبل ظهور  48بعد زراعة األشتال   خالل  الباذنجان

 بادرات االعشاب 

الٌسعيد،  أعشاب نجيليه حوليه وبعض 

 عريضة األوراق 

1.15-1.25  

 لتر

ال يستخدم المبيد على 

 األعشاب الناميه 

 



 

 

بعد زراعه األشتال  وخالل يومين  وقبل ظهور   الفلفل

 األعشاب

الٌسعيد،  أعشاب نجيليه حوليه وبعض 

 عريضه األوراق

1.15-1.25  

 لتر

 

 عند الزراعه الترمس

 قبل انبات المحصول   

أعشاب نجيليه حوليه  وبعض عريضه 

 األوراق و الٌسعيد

1.75-1.1 

 لتر 

ال يرش على المحصول 

 النامي فوق سطح التربه

 أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه قبل الزراعه اوقبل اإلنبات للمحصول ولألعشاب  الفجل

 األوراق

 السعيد 

ال يرش على المحصول   لتر 1.2-1.5

النامي فوق سطح التربه 

 وكذلك لإلعشاب

قبل االنبات ) بعد الزراعه وقبل ظهور األعشاب  الجزر 

 والمحصول(.

ورقات  لألعشاب و  5-3بعد االنبات ) عند ظهور 

 ورقتين من المحصول(

أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه 

 األوراق

  السعيد

1.25-1.75 

 لتر 

ال يرش المبيد بعد ظهور 

أوراق المحصول الحقيقيه 

 ورقات(  4)

الدراق،النكتارين ،المشمش 

 ،التفاح،اإلجاص،الخوخ،كرز

قبل ظهور األعشاب على سطح التريه وأثناء إنبات 

األعشاب ، يخلط بالتربه بالحراثه أو بواسطة مياه 

 الري

أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه 

 وراقاأل

 السعيد 

1.25-1.75 

 لتر 

مع مالحظه عدم وصول 

محلول الرش ألوراق 

النبات المرشوش أو 

 السيقان

قبل الزراعه و قبل انبات االعشاب وبعد نقل األشتال  الفراوله

 الى االرض الدائمه. 

أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه 

 األوراق

 السعيد 

1.25-1.75 

 لتر 

مع مالحظه عدم وصول 

الرش ألوراق  محلول

 الفراوله

بعد زراعه األشتال  خالل يومين  وقبل ظهور  زهرهالبروكلي والملفوف وال

 األعشاب 

أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه 

 األوراق

 السعيد 

1.25-1.75 

 لتر 

مالحظة عدم وصول 

محلول الرش لألوراق 

 الخضراء للمحصول

 القرع،الكو،سا،الخيار،

 البطيخ،الشمام

اإلشتال لألرض الدائمه أو بعد نقلها لألرض  قبل نقل

 ساعه. 48الدائمه خالل 

للبذور : قبل إنبات المحصول أو عند ظهور 

 ورقه وقبل إنبات اأعشاب  2-1المحصول بمرحله 

أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه 

 األوراق

 السعيد 

1.15-1.56 

 لتر

ال يستخدم المبيد على 

 األعشاب الناميه 

ربه, مع فوق سطح الت

مالحظه عدم وصول 

محلول الرش ألوراق 

 النبات المرشوش

قبل الزراعه أو بعد نقل األشتال وقبل إنبات بادرات  الكرفس

 األعشاب 

أعشا ب نجيليه حوليه وبعض عريضه 

 األوراق

 السعيد 

مالحظه عدم وصول  لتر 1.2-1.5

محلول الرش ألوراق 

 النبات المرشوش

 


