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 %51.4-كزنشز
  يبٍذ  فطزي سراعً ساو

 يعهقيزكش 
 

 

يبٍذ فطزي جهاسي نه تاثٍز وقائً وعالجً نًكافحت انعذٌذ ين االيزاض انفطزٌت عهى عذد كبٍز 

 . (وغٍزها ين انًحاصٍم... انخضزاواث ، أشجار انفاكهت، )ين انًحاصٍم انشراعٍت 
 

 

  : َذرىي ػهً نرشكم : انتزكٍب 
 

   

 

( يادة فعانت )(ح/و)% 29.6 سوكسً ستزوبٍنا

 (يادة فعانت) ح/و% 21.8 فهىتزٌافىل    

 
 

 :انخىاص

رو ذأثُش يضدوج وفشَذ نًكافذح ػذد كثُش يٍ االيشاض انفطشَح انرٍ اكرسثد                              : %51.4-كزنشز

  .يُاػح يٍ انًثُذاخ االخشي

 

ذثقغ االوساق ، االَثشاكُىص،  )يثُذ فطشٌ جهاصٌ نًكافذح االيشاض انفطشَح : %51.4-كزنشز

   (انطخاخ، انصذأ االػفاٌ، انهفذاخ، انثُاض انضغثٍ، انثُاض انذقُقٍ،
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 :االستعًاالث

 

معدل  المرضالمحصول 
االستعمال 

 20/ مل 
لتر ماء 

فترة  مالحظات االستعمال 
االمان 

 (يوم)

تبقع االوراق االلترناري،  الموز 
انثراكنوز، العفن البني، 

المفحة ، المفحة المتاخرة، 
 الجرب، تثقب االوراق

تتم المعاممة :  البني ولفحة االزىار العفن-  12 – 7
 .من التزىير % 15عند 
يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما - 

تصبح الظروف مالئمة لحدوث االصابة 
 وقبل االصابو 

  يوم 21-7يعاد الرش بعد - 

21 

البروكمي، 
الممفوف، 

 الخردل، الزىره

التبقع االسود، تبقع 
االوراق ، البياض 

 الدقيقي، الصدأ االبيض

يتم الرش الول مره عندما تصبح -  12 – 7
الظروف مالئمة لحدوث االصابة وقبل 

 االصابو بشكل وقائي  
  ايام7يعاد الرش بعد - 

7 

الصدأ، انثراكنوز، تبقع  الذرة
 االوراق، لفحة االوراق

يتم الرش عند بداية ظيور المرض ويعاد -  12 – 7
  ايام 10-7الرش كل 

في حال االصابة الشديدة يتم استخدام - 
 . الجرعة االعمى

7 

خيار، بطيخ، 
شمام، القرع، 

 الكوسا

انثراكنوز، العفن، البياض 
الزغبي، لفحة الساق، 

لفحة االوراق، تقرحات، 
البياض الدقيقي، تبقع 

 االوراق

 البياض الزغبي يتم المعاممة بشكل  - 12 – 7
  ايام 7-5وقائي  كل 

تتم المعاممة االولى بمرحمة : العفن -
  يوم 14-10 ورقات ويعاد الرش بعد 1-3

يتم الرش الول مره عندما تصبح - 
الظروف مالئمة لحدوث االصابة وقبل 
- 7االصابو بشكل وقائي  ويعاد الرش كل 

7 
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  يوم14
العفن االسود، تبقع  العنب

االوراق، البياض الدقيقي، 
 .البياض الزغبي

تبدا المعاممة عندما تكون : البياض الدقيقي  9 – 7
 . سم 25-15طول االغصان 

يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما -
تصبح الظروف مالئمة لحدوث االصابة 

  يوم21 - 14وقبل االصابو ويعاد الرش 

14 

الخس، 
البقدونس، 

 السبانخ

تبقع االوراق االلترناري، 
انثراكنوز، البياض 

الزغبي، المفحة المتاخرة ، 
المفحة المبكرة، البياض 
الدقيقي، تبقع االوراق، 

 الصدأ

يتم الرش الول مره بشكل : البياض الزغبي 12 – 9
وقائي  عندما تصبح الظروف مالئمة 

 . ايام7لحدوث االصابة ويعاد الرش بعد 
يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما -

تصبح الظروف مالئمة لحدوث االصابة 
  يوم14 - 7وقبل االصابو ويعاد الرش 

7 

الدراق، 
المشمش، 
النكتارين، 

 الخوخ، الكرز

تبقع االوراق االلترناري، 
انثراكنوز، عفن الثمار، 

لفحة االزىار، لفحة 
االوراق، صدأ االوراق، 
 .البياض الدقيقي، الجرب

تتم المعاممة :  البني ولفحة االزىار العفن-  12 - 8
 .من التزىير % 5-1عند 
يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما - 

تصبح الظروف مالئمة لحدوث االصابة 
 وقبل االصابو 

  يوم 21-7يعاد الرش بعد - 

14 

البياض الدقيقي،  الفراولة
 انثراكنوز، العفن

يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما -  12 - 7
تصبح الظروف مالئمة لحدوث االصابة 

 وقبل االصابو 
  ايام7يعاد الرش بعد - 

7 

انثراكنوز، البياض القيقي،  البندورة
العفن االسود، المفحة 

المبكرة، المفحة المتاخرة، 
التبقع السبتوري، التبقع 

يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما -  12 - 6
تصبح الظروف مالئمة لحدوث االصابة 

 وقبل االصابو 
  يوم21 – 7يعاد الرش بعد - 

7 



 نهذصىل ػهً يؼهىياخ ػٍ االسؼافاخ األونُّ وانرذزَشاخ ساجغ انفهشط انخاص تزنك فٍ َهاَح انكراب . 

 

 الزاوي 
الباذنجان، 

 الفمفل، الباميا
انثراكنوز، تبقع االوراق ، 

 البياض الدقيقي
يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما -  12 - 6

تصبح الظروف مالئمة لحدوث االصابة 
 وقبل االصابو 

  يوم14 – 7يعاد الرش بعد - 

7 

الصدأ، البياض الدقيقي،  القمح 
تبقع االوراق السبتوري، 

 المطخات

يتم الرش الول مره بشكل وقائي  عندما تصبح -  10 - 6
 الظروف مالئمة لحدوث االصابة وقبل االصابو 

 ايام 7 يوم لمتبن، 15 يوم لمحبوب، 30: فترة االمان
 لالعالف

 

 :تحذٌز
 

َسرؼًم انًثُذ إال ػهً انًذاصُم انىاسدج فٍ انًهصقح يغ يشاػاج فرشاخ األياٌ أثُاء ػًهُح ال - 

.انقطف  

 4 يشاخ فٍ انسُح ػهً يذصىل انؼُة، و6َسرخذو يشذٍُ فٍ انسُح ػهً يذصىل انقًخ، و - 

. يشاخ فٍ انسُح ػهً تاقٍ انًذاصُم انًزكىسِ فٍ جذول االسرؼًال   

نزنك َجة االدرُاط وَجة اال َسرؼًم ػُذ % 51.4-اٌ تؼط اَىاع انرفاح دساط نهًثُذ كشَشش-

.وجىد خطش اَذشاف انشش انً يذصىل انرفاح انًجاوسج الَّ قذ َسثة دشوق شذَذج   

 

: قابهٍت انخهط 

 . وَفضم ػًم ذجشتح خهظ يصغشج قثم انثذء تؼًهُح انششقاتم نهخهظ يغ يؼظى انًثُذاخ 

 
 

: فتزة تحزٌى دخىل انحقم انًزشىش 

.  ساػح يٍ انًؼايهح12ًَُغ دخىل انذقم انًؼايم قثم يشوس 

 


