
                                                                                                                                

 

 

 
 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

 . معلقعلى هيئة مركز سبايروتيترامايت   )و/ح( % 24يحتوي على حشري مبيد 

 

 طريقة التأثير:
 

 .يعمل بالتسمم المعدي وبالمالمسة    مبيد حشري ذو خاصية جهازية ثنائية
 

 خصائص المبيد:
 

معدي وبالمالمسة  ينتمي الى مجموعة يعمل بالتسمم ال  مبيد حشري ذو خاصية جهازية ثنائية :  بروميت

(tetramic acid ( يؤثر على تصنيع الليبديدات و يؤثر على البيوض واليرقات وأيضا على يؤثر على خصوبة ،

 . وينتقل باللحاء والخشب  الحشرات البالغة
 

 
 

 . عمل تجربة خلط اولية قبل عملية الرشويفضل قابل للخلط مع المبيدات األخرى  :بروميت  
 

 ام للنبات حسب النسب الموصى بها.غير س :بروميت  
 

، قد يسبب حساسية للجلد، قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي ، سام جدا  ة للعيونيسبب حساسية شديد :بروميت 

 لألحياء المائية .
 

 

 نسب االستخدام: 
 

لتر  20/   معدل االستخدام المرض المحصول

 ماء

فترة 

 األمان 

 يوم

 عدد 

مرات 

 رشال

 

الفترة 

بين 

الرشة 

 واألخرى

  يوم()

بروكلي ، الملفوف 

 الزهرة 

 المن ،الذبابة البيضاء 

 تأثير إضافي )عثة الظهر الماسي  ثربس البصل ، النيماتود(

 7 2 3 مل  6-7

 7 2 3 مل  7 ثربس البصل  الثوم،البصل 

 7 2 3 مل  7 المن ،الذبابة البيضاء  الجزر 

 الليمون، الجريب فروت 

 البرتقال ، المندلينا 

 الكمكوات 

 ، البسيال، الحشرات القشرية ،صاتعات األنفاق ،حلم الحمضيات المن 

 ثربس الحمضيات ، البق 

 الذبابة البيضاء 

 تأثير إضافي ) النيماتود(
 

 21 2 3 مل 12-14

 البندورة ، الباذنجان

 الباميا ، الفلفل

 المن ، الحلم، البسيال

 الذبابة البيضاء 

 ) صانعات األنفاق، النيماتود،الثربس( تأثير إضافي

 7 2 3 مل 6-7

 المن ،الذبابة البيضاء  السبانخ،الخس،البقدونس

 (لنيماتود،صانعات األنفاق ،الثربستأثير إضافي )عثة الظهر الماسي ا

 7 2 3 مل 6-7

 البازيال،الفاصولياء

 الفول ،الحمص ، العدس

 المن ،الذبابة البيضاء 

 (الحلم، ألنفاق،الثربس،النيماتودتأثير إضافي )صانعات ا
 

 7 2 3 مل 6-7

 التفاح،السفرجل

 اإلجاص

 المن، الحلم،الذبابة البيضاء 

 القشريات،البق

 (تأثير إضافي )العث ،صانعات األنفاق نطاطات األوراق 

 14 3 7 مل  9-13

 المن ،الذبابة البيضاء  الرمان 
 

 14 2 3 مل 12-14

 يالالمن ،الذبابة البيضاء ،البس البطاطا

 (تأثير إضافي )النيماتود،الثربس ، الحلم،الديدان السلكية
 

 7 2 7 مل 6-7

 الحلم  ،البق ،الفلوكسيرا ،الذبابة البيضاء العنب،الكيوي 
 

 (تأثير إضافي )القشريات ، النيماتود

 30 2 7 مل  9-12

 المشمش ،الدراق 

 الكرز

 النكتارين ،الخوخ 

 ء المن ،البق ، القشريات ، الذبابة البيضا

 تأثير إضافي ) ذبابة الفاكهه الحلم،النيماتود( 

 14 2  7  مل 9-13

 


