المبيدات الحشرية
االستعمال

نوع

SPECIFICATION

يستعمل على الحمضيات ،الخضار ،الفراولة
والبطاطا.
يمكن أيضا استعماله على نباتات الزينة.مكافحة
اغلب للحشرات وخاصة صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

)1.8% EC（Black

يستعمل على الحمضيات ،الخضار ،الفراولة
والبطاطا.
يمكن أيضا استعماله على نباتات الزينة.مكافحة
اغلب للحشرات وخاصة صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

1.8% EC （transparent
)liquid

يستعمل على الحمضيات ،الخضار ،الفراولة
والبطاطا.
يمكن أيضا استعماله على نباتات الزينة.مكافحة
اغلب للحشرات وخاصة صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

8.4% SC

يستعمل على الفاكھة ،الخضار،والبطاطا.
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

2%+10% SC

يستعمل على الفاكھة ،الخضار،والبطاطا.
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

10g/l+30g/l EC

يستعمل على الفاكھة ،الخضار،والبطاطا.
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

100g/L+300g/L EC

يستعمل على الفاكھة ،الخضار،والبطاطا.
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

18g/l+32g/l EC

يستعمل على الفاكھة ،الخضار،والبطاطا.
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق والحلم مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

13g/l+100g/l EC

السيطرة على مجموعة واسعة من الحشرات
الماصة  ،على سبيل المثال المن ،التربس ،
اليرقات ، ، lepidopterous ، sawflies
 ،، leafhoppersوما إلى ذلك ، ،في الفاكھة
)بما في ذلك الحمضيات (  ،الكروم وحشيشة
الدينار و الزيتون والفول والقطن ،و فول
الصويا والفول السوداني و المكسرات المكاديميا
 ،البنجر  ،والكرفس  ،والفاصوليا  ،البطاطا ،
األرز والتبغ و نباتات الزينة والغابات و
المحاصيل األخرى
مبيد حشري

75%SP

PRODUCT

Abamectin

Abamectin

Abamectin

Abamectin +Thiamethoxam

Abamectin +Acetamiprid

Abamectin +Acetamiprid

Abamectin +Acetamiprid

Abamectin +Pyridaben

Acephate

يستعمل على الفاكھة ،الخضار.،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق
يستعمل على الفاكھة ،الخضار.،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق
يستعمل على الفاكھة ،الخضار.،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق
يستعمل على الفاكھة ،الخضار.،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق
يستعمل على الفاكھة ،الخضار.،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق
القمح الشعير ،الشجار المثمرة ،الطماطم،
الملفوف الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان
القارضة ،المن ،التربس الذبابة الصفراء
القمح الشعير ،الشجار المثمرة ،الطماطم،
الملفوف الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان
القارضة ،المن ،التربس الذبابة الصفراء

مبيد حشري

20% SL

Acetamiprid

مبيد حشري

20% SP

Acetamiprid

مبيد حشري

20%+5% WP

‐Acetamiprid +Lambda
Cyhalothrin

مبيد حشري

10%+5% EC

‐Acetamiprid +Lambda
Cyhalothrin

مبيد حشري

3%+3% EC

‐Acetamiprid +Lambda
Cyhalothrin

مبيد حشري

5% EC

Alpha‐Cypermethrin

مبيد حشري

100G/L EC

Alpha‐Cypermethrin

لمكافحة الحشرات الضارة بالحبوب كاألرز
وقمح والشعير والشوفان والذرة والسورجوم
)الرفيع( الدخن .......وغيرھا .سوسة الحبوب ،
سوسة األرز  ،خنفساء الحبوب المنشارية،
ثاقبة الالحبوب الالصغرى ،
ق  ،ثاق ة
الدقيق
خنفساء ال ق
ف ا
خنفساء الحبوب الحمراء ،خنفساء الكبرى،
فراشة دقيق الذرة ،فراشة دقيق البحر األبيض
المتوسط و خنفساء الدخان والتبغ وسوسة النخيل
الحمراء.
مبيد حشري

السيطرة على جميع مراحل  tetranychidو
 eriophyidالعث  ،المصاصون الكمثرى ،
الحشرات القشرية  ، mealybugs ،الذباب
األبيض  ،المن  ،والبيض و يرقات العمر األولى
من قشريات الجناح على الفاكھة التفاحية
والحمضيات والقطن والفواكه الحجر والفواكه
بوش  ،والفراولة ،و القفزات  ،القرعيات
والباذنجان  ، capsicums ،والطماطم ،و
نباتات الزينة  ،وبعض المحاصيل األخرى
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
السيطرة على جميع مراحل متحركة من العناكب
على  :الفواكه )بما في ذلك الحمضيات ( ،
الكروم والخضروات  . ،نباتات الزينة القطن مبيد عناكبي
االشجار المثمرة ،الطماطم ،الملفوف الزھرة
البروكولي لمكافحة الديدان القارضة ،المن،
التربس الذبابة الصفراء
مبيد حشري

56% TB

20% EC

Aluminium Phosphide

Amitraz

25%WP

Azocyclotin

100 g/l EC

Beta‐Cypermethrin

فعالية ضد طائفة واسعة من اآلفات الورقية  ،بما
في ذلك غمدية األجنحة  ،ذوات الجناحين ،
متغايرات األجنحة  ، Homoptera ،قشريات
الجناح و مستقيمات األجنحة  .كما يسيطر على
بعض األنواع من الحلماوات  .وتشمل
المحاصيل الحبوب والحمضيات والقطن
والفواكه والعنب و نباتات الزينة والخضروات مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

10% EC

فعالية ضد طائفة واسعة من اآلفات الورقية  ،بما
في ذلك غمدية األجنحة  ،ذوات الجناحين ،
متغايرات األجنحة  ، Homoptera ،قشريات
الجناح و مستقيمات األجنحة  .كما يسيطر على
بعض األنواع من الحلماوات  .وتشمل
المحاصيل الحبوب والحمضيات والقطن
والفواكه والعنب و نباتات الزينة والخضروات مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

2.5%EC

Bifenthrin

Bifenthrin

قاتل يرقات ضد  ، Homopteraبعض غمدية
األجنحة و أيضا الحلماوات  .فعالية ضد
) Cicadellidae ، Deltocephalinae
 ( leafhoppersو ) Delphacidae
 ( planthoppersفي األرز  ) ،خنافس ( في
البطاطس  ) Aleyrodidae .الذباب األبيض (
في الحمضيات والقطن و الخضروات ،
الحشرات القش ة
القشرية
 ) Diaspididaeال ش ا
قرمزيات d d ،
ا
ق
( و  ( Pseudococcidae ( mealybugsفي
الحمضيات والفواكه  Tarsonemidae .في
الخضار ،
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
الحشرات الماصة ،على أكثر من 120
المحاصيل المختلفة  ،بما في ذلك الخضروات
والفواكه شجرة )بما في ذلك الحمضيات (
والمانجو والموز و الفراولة والمكسرات و
العنب والزيتون
مبيد حشري
السيطرة على مجموعة واسعة من حشرات
التربة و اآلفات الحشرية الورقية
مبيد حشري

25% WP

Buprofezin

85% WP

Carbaryl

200g/l+100g/l SC

Carbosulfan +Chlorfenapyr

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

100g/l+100g/l SC

Chlorfenapyr +Imidacloprid

السيطرة على العديد من أنواع الحشرات
والسوس  ،بما في ذلك تلك المقاومة لل
الكرباماتية  ،الفوسفات العضوي والمبيدات
الحشرية البيروثرويدات وكذلك مثبطات الكيتين
التوليف  ،في القطن والخضروات و الحمضيات
والفواكه العلوي ،الكروم و فول الصويا
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
مجموعة واسعة من الحشرات  ،الحشرات
القشرية  ،الذباب األبيض  ،والديدان
مبيد حشري
مجموعة واسعة من الحشرات  ،الحشرات
القشرية  ،الذباب األبيض  ،والديدان
مجموعة واسعة من الحشرات  ،الحشرات
القشرية  ،الذباب األبيض  ،والديدان
مجموعة واسعة من الحشرات  ،الحشرات
القشرية  ،الذباب األبيض  ،والديدان
مبيد حشري فعال ضد العديد من اآلفات ،
وخاصة قشريات الجناح  ،غمدية األجنحة ،
 Homopteraو نصفيات الجناح  ،وعلى
الحبوب والقطن والفواكه والخضروات
تستخدم رش ورقي للسيطرة على صانعات
االنفاق )  ( . Liriomyzaفي الخضراوات )مثل
الكرفس والطماطم و الخس ( والبطيخ  ،والفطر
والبطاطا و نباتات الزينة
الحشرات الماصة و العناكب في مجموعة
واسعة من المحاصيل  ،بما في ذلك الفواكه و
األعناب ،والخضر ونباتات الزينة
يستعمل على الفاكھة ،الخضار،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق
يستعمل على الفاكھة ،الخضار،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.صانعات األنفاق

70g/l+30g/l SC

Chlorfenapyr +Bifenazate

480g/l EC

Chlorpyrifos

مبيد حشري

50% + 5% EC

Chlorpyrifos +Cypermethrin

مبيد حشري

100g/l EC

Cypermethrin

مبيد حشري

250g/l EC

Cypermethrin

مبيد حشري

50g/l EC

Cyfluthrin

مبيد حشري

75% WP

Cyromazine

500g/l EC

DDVP

مبيد حشري

2.5%SC

Deltamethrin

مبيد حشري

2.5% EC

Deltamethrin

مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

فعالية ضد عث عاشب ) ، Tetranychidae
، Tarsonemidae ) ، Aleyrodidae
 Aphididaeو  Jassidaeعلى القطن و
مختلف المجاالت و محاصيل الفاكھة ونباتات
الزينة والخضروات
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
السيطرة على الحشرات الماصة والعناكب على
نطاق واسع جدا من المحاصيل ،
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
للسيطرة على مجموعة واسعة من الحشرات
اآلكلة لل نبات في الغابات  ،وودي نباتات الزينة
و الفاكھة
مبيد حشري

500g/l SC

Diafenthiuron

600g/l EC

Diazinon

25% WP

Diflubenzuron

السيطرة على مجموعة واسعة من القراديات ،
 ، Aphididae ، Aleyrodidaeقرمزيات ،
غمدية األجنحة  ،كھدليات  ،ذوات الجناحين ،
قشريات الجناح  Pseudococcidae ،و
 Thysanopteraفي الحبوب والحمضيات
والبن والقطن والفواكه والعنب والزيتون
والمراعي و الشمندر والبطاطا والبقول و الشاي
 ،التبغ ونباتات الزينة
الديدان القارضة ،
اليرقات
الديدان القارضة ،
اليرقات
الديدان القارضة ،
اليرقات
الديدان القارضة ،
اليرقات
القمح الشعير ،االجاص ،البطاطا ،الملفوف
الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة،
المن ،الذبابة الصفراء والبيضاء

مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

40% EC

Dimethoate

مبيد حشري

70% TC

Emamectin Benzoate

مبيد حشري

5% SG

Emamectin Benzoate

مبيد حشري

50g/l EC

Emamectin Benzoate

مبيد حشري

20g/l EC

Emamectin Benzoate

مبيد حشري

5%+10% WP

Emamectin Benzoate
+Lambda‐Cyhalothrin

الديدان القارضة  ،مجموعة واسعة من الحشرات
 ،الحشرات القشرية  ،الذباب األبيض  ،والديدان
اليرقات
مبيد حشري

19g/l+200g/l EC

واسعة من ال ش ا
مجموعة ا ة
ة
القارضة ،
الديدان القا ة
ال ا
الحشرات
 ،الحشرات القشرية  ،الذباب األبيض  ،والديدان
اليرقات
مبيد حشري

50g/l +500g/l EC

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

19g/l+200g/l EC

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

18g/l+350g/l

Emamectin Benzoate
+Chlorpyrifos

Emamectin Benzoate
+Chlorpyrifos

Emamectin Benzoate
+Imidacloprid

Emamectin Benzoate
+Imidacloprid

السيطرة على الحشرات الماصة في الحبوب
والفاكھة لينة ،و الفاكھة االستوائية  ،الكروم ،
واألرز  ،وقصب السكر والخضروات و العشب
و الغابات
مبيد حشري

400g/lEC

السيطرة على العديد من أنواع العناكب )باستثناء
عناكب الصدأ ( والحشرات )مثل الذباب
األبيض ويرقات  ، lepidopterousوعمال
المناجم ورقة ، leafworms ،ودودة  ،الخ (
على الفاكھة ذات النواة والحمضيات
واألعناب ،و القفزات والخضروات ونباتات
الزينة )بما في ذلك أشجار الزينة ( والقطن ،
المحاصيل الحقلية و محاصيل البيوت الزجاجية
) القرعيات والطماطم و نباتات الزينة  ،وما إلى
ذلك(
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

200g/l EC

السيطرة على العديد من أنواع العناكب )باستثناء
عناكب الصدأ ( والحشرات )مثل الذباب
األبيض ويرقات  ، lepidopterousوعمال
المناجم ورقة ، leafworms ،ودودة  ،الخ (
على الفاكھة ذات النواة والحمضيات
واألعناب ،و القفزات والخضروات ونباتات
الزينة )بما في ذلك أشجار الزينة ( والقطن ،
المحاصيل الحقلية و محاصيل البيوت الزجاجية
) القرعيات والطماطم و نباتات الزينة  ،وما إلى
ذلك(
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

100g/l EC

السيطرة على العديد من أنواع العناكب )باستثناء
عناكب الصدأ ( والحشرات )مثل الذباب
األبيض ويرقات  ، lepidopterousوعمال
المناجم ورقة ، leafworms ،ودودة  ،الخ (
على الفاكھة ذات النواة والحمضيات
واألعناب ،و القفزات والخضروات ونباتات
الزينة )بما في ذلك أشجار الزينة ( والقطن ،
المحاصيل الحقلية و محاصيل البيوت الزجاجية
) القرعيات والطماطم و نباتات الزينة  ،وما إلى
ذلك(
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

100g/l+ 100g/l ec

السيطرة على مجموعة واسعة من اآلفات  ،بما
في ذلك تلك المقاومة لل الكلورية العضوية ،
الفوسفورية العضوية و المبيدات الحشرية
الكارباماتية  .وتشمل االستخدامات السيطرة على
مضغ  ،مص والحشرات مملة ) ال سيما
قشريات الجناح  ،ذوات الجناحين  ،مستقيمات
األجنحة  ،نصفيات الجناح و غمدية األجنحة (
في الفاكھة و الكروم والزيتون وحشيشة الدينار
و المكسرات والخضروات و القرعيات  ،والقطن مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
السيطرة على أنواع متعددة من التربس على
طائفة واسعة من المحاصيل
مبيد حشري

Fenitrothion

Fenpropathrin

Fenpropathrin

Fenpropathrin +Imidacloprid

200g/lEC

Fenvalerate

50g/l SC

Fipronil

السيطرة على أنواع متعددة من التربس على
طائفة واسعة من المحاصيل
السيطرة على أنواع متعددة من التربس على
طائفة واسعة من المحاصيل

مبيد حشري

200g/l SC

Fipronil

مبيد حشري

25g/l EC

Fipronil

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

20% SL

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

25%WP

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
الديدان( الت
ث  ,ال ا (
األجنحة )ال
األ ة
التي تتصيب
)العث
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

35% SC

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

70%WP

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

70%WDG

Imidacloprid

Imidacloprid

Imidacloprid

Imidacloprid

Imidacloprid

يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات
الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة
لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية
األجنحة )العث  ,الديدان( التي تصيب
المحاصيل الخضرية والحقلية واألشجار
المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء.
والحشرات القشرية والتربس كما له تاثير على
سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
مبيد حشري

25%+25%+25% WDG

للقضاء على ديدان الخضار والفاكھة .حفار
أوراق الطماطم  ،عثة الملفوف ،لفافات
األوراق ،دودة ھريان العنب ،نطاطات االوراق
 ،عثة الثمار الشرقية ،حفار اغصان الدراق
مبيد حشري

14.5% SC

للقضاء على ديدان الخضار والفاكھة .حفار
أوراق الطماطم  ،عثة الملفوف ،لفافات
األوراق ،دودة ھريان العنب ،نطاطات االوراق
 ،عثة الثمار الشرقية ،حفار اغصان الدراق
مبيد حشري

10%+ 50% SC

للقضاء على ديدان الخضار والفاكھة .حفار
أوراق الطماطم  ،عثة الملفوف ،لفافات
األوراق ،دودة ھريان العنب ،نطاطات االوراق
 ،عثة الثمار الشرقية ،حفار اغصان الدراق
مبيد حشري

10%+ 50% WP

للقضاء على ديدان الخضار والفاكھة .حفار
الملفوف ،لفافا
عثة ال لف ف
الطماطم  ،ثة
اق الط اط
أأوراق
لفافات
األوراق ،دودة ھريان العنب ،نطاطات االوراق
 ،عثة الثمار الشرقية ،حفار اغصان الدراق
مبيد حشري

15%+10% SC

للقضاء على ديدان الخضار والفاكھة .حفار
أوراق الطماطم  ،عثة الملفوف ،لفافات
األوراق ،دودة ھريان العنب ،نطاطات االوراق
 ،عثة الثمار الشرقية ،حفار اغصان الدراق
القمح الشعير ،االجاص ،البطاطا ،الملفوف
الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة،
المن ،الذبابة الصفراء والبيضاء
القمح الشعير ،االجاص ،البطاطا ،الملفوف
الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة،
المن ،الذبابة الصفراء والبيضاء
القمح الشعير ،االجاص ،البطاطا ،الملفوف
الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة،
المن ،الذبابة الصفراء والبيضاء
القمح الشعير ،االجاص ،البطاطا ،الملفوف
الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة،
المن ،الذبابة الصفراء والبيضاء
القمح الشعير ،االجاص ،البطاطا ،الملفوف
الزھرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة،
المن ،الذبابة الصفراء والبيضاء

Imidacloprid +Thiram
+Carbendazim

Indoxacarb

Indoxacarb +Thiocyclam

Indoxacarb +Thiocyclam

Indoxacarb +Imidacloprid

مبيد حشري

50%+20% WP

Indoxacarb +Imidacloprid

مبيد حشري

5% WP

Lambda‐Cyhalothrin

مبيد حشري

10% WP

Lambda‐Cyhalothrin

مبيد حشري

25g/l EC

Lambda‐Cyhalothrin

مبيد حشري

25g/l EC

Lambda‐Cyhalothrin

مبيد حشري

50g/l EC

Lambda‐Cyhalothrin

منظم نمو الحشرات من أجل السيطرة على
 lepidopteranواليرقات coleopteran
على القطن والذرة و الخضروات  .و العث
الصدأ و التربس زھرة الغربية

مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

50g/l EC

Lufenuron

منظم نمو الحشرات من أجل السيطرة على
 lepidopteranواليرقات coleopteran
على القطن والذرة و الخضروات  .و العث
الصدأ و التربس زھرة الغربية
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
تستخدم للسيطرة على غمدية األجنحة  ،ذوات
الجناحين  ،نصفيات الجناح  ،غشائية األجنحة و
حرشفية األجنحة في مجموعة واسعة من
المحاصيل  ،بما في ذلك القطن  ،ذات النواة و
ناعمة و حجر الفاكھة والبطاطا و األرز
والخضروات
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
تستخدم للسيطرة على غمدية األجنحة  ،ذوات
الجناحين  ،نصفيات الجناح  ،غشائية األجنحة و
حرشفية األجنحة في مجموعة واسعة من
المحاصيل  ،بما في ذلك القطن  ،ذات النواة و
ناعمة و حجر الفاكھة والبطاطا و األرز
والخضروات
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

40g/l+20g /l EC

Lufenuron +Emamectin
Benzoate

500g/l EC

Malathion

28%+ 27%WP

Methomyl +Acetamiprid

السيطرة على العناكب  ،المن )بما في ذلك المن
صوفي ( والخنافس و اليرقات والحشرات على
نطاق و  ،التربس  ،المصاصون  ،الذباب فريت
حشيشة ال ا
الفاكھة ،و ش شة
على الفاك ة
 ،وماا إلإلى ذلك ل
الدينار و
الحبوب واألرز و البطاطس ونباتات الزينة
وغيرھا من المحاصيل .
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

300g/l+50g/l EC

السيطرة على العناكب  ،المن )بما في ذلك المن
صوفي ( والخنافس و اليرقات والحشرات على
نطاق و  ،التربس  ،المصاصون  ،الذباب فريت
 ،وما إلى ذلك على الفاكھة ،و حشيشة الدينار و
الحبوب واألرز و البطاطس ونباتات الزينة
وغيرھا من المحاصيل .
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

225g/l+275g/l EC

مبيد حشري فعال ضد طائفة واسعة من اآلفات.
ا‐ قشريات الجناح و غمدية األجنحة في القطن
ا في الفاكھة  ، ،في الخضار  ، ،و التبغ  ،و
الكروم محاصيل أخرى ،
مبيد حشري

50% EC

مبيد حشري فعال ضد طائفة واسعة من اآلفات.
ا‐ قشريات الجناح و غمدية األجنحة في القطن
ا في الفاكھة  ، ،في الخضار  ، ،و التبغ  ،و
الكروم محاصيل أخرى ،
مبيد حشري

25% EC

Omethoate +Cypermethrin

Omethoate +Fenitrothion

Permethrin

Permethrin

السيطرة على  ) Aphididaeالمن (  ،قرمزيات
و  ) Diaspididaeالحشرات القشرية ( ،
، ( leafhoppers)Cicadellidae
) Fulgoridaeالبق فانوس ( ،
، ( mealybugs)Pseudococcidae
) Tingidaeالبق الدانتيل ( Pyrrhocoridae ،
)  stainersالقطن  ،والبق الحمراء( ،
) Pentatomidaeالبق الدرع ( Thripidae ،
) التربس (  ) Aleyrodidae ،الذبابة البيضاء (
و  ) Noctuidaeدودة  ،تنبع الحفارون ( في
الحمضيات والفاكھة ذات النواة  ،الزيتون ،
الكاكي اليابانية  ،الكستناء  ،التوت  ،القطن ،
الحبوب  ،الذرة  ،األرز  ،القھوة  ،الشاي  ،عباد
الشمس ،و السكر قصب السكر ،التبغ
والخضراوات و القرعيات ونباتات الزينة
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

السيطرة على مجموعة واسعة من الحشرات
والسوس في المستودعات  ،والحبوب المخزنة ،
بيوت الحيوانات والمباني المنزلية والصناعية .
مضغ الحشرات و الحشرات الماصة والحشرات
مملة  ،و العث على الخضروات ونباتات الزينة
و الزھور لمبة  ،وقصب السكر والذرة و الذرة
والزيتون
األخرى ال ت
الفواكه األ
والحمضيات و الف اك
ا
واألرز ال
األ
و الكروم والبرسيم والحبوب  ،وما إلى ذلك؛
واآلفات البيوت الزجاجية )وخاصة الذباب
األبيض  ،التربس  ، mealybugs ،المن و
العث ( على الطماطم والخيار و capsicums
والباذنجان و محاصيل البيوت الزجاجية األخرى مبيد حشري
مكافحة الحشرات )وبخاصة حرشفية األجنحة (
و العناكب على القطن والذرة و بنجر السكر
وفول الصويا و البطاطا والخضروات والتبغ و
المحاصيل األخرى ،
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
مكافحة الحشرات )وبخاصة حرشفية األجنحة (
و العناكب على القطن والذرة و بنجر السكر
وفول الصويا و البطاطا والخضروات والتبغ و
المحاصيل األخرى ،
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
السيطرة على العناكب العاشبة )وخاصة
المراحل متحركة ( على مجموعة متنوعة من
المحاصيل ،منھا الكروم وأشجار الفاكھة )مثل
أعلى الفاكھة  ،حجر الفاكھة و الحمضيات ( ،
القفزات  ،والمكسرات ،الطماطم  ،الخضار
ونباتات الزينة  ،والقطن  ،والذرة  ،والفول
السوداني والذرة الرفيعة  .على محاصيل
الفاكھة و الجوز المعمرة

مبيد عناكبي

500g/l EC

Phenthoate

500g/l EC

Pirimiphos‐Methyl

50% EC

Profenofos

300g/l+15g/l

‐Profenofos +Lambda
Cyhalothrin

57% EC

Propargite

السيطرة على القراديات ، Aleyrodidae ،
 Aphididae ، Cicadellidaeو
 Thysanopteraعلى المحاصيل الحقلية
وأشجار الفاكھة ونباتات الزينة والخضروات
السيطرة على القراديات ، Aleyrodidae ،
 Aphididae ، Cicadellidaeو
 Thysanopteraعلى المحاصيل الحقلية
وأشجار الفاكھة ونباتات الزينة والخضروات
السيطرة على العناكب العاشبة تستخدم على
العديد من محاصيل الفاكھة )بما في ذلك
الحمضيات ( والخضروات والقطن و القفزات
والشاي و نباتات الزينة .
يستعمل على الفاكھة ،الخضار.،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.الخنافس
يستعمل على الفاكھة ،الخضار.،
مكافحة اغلب للحشرات :المن ،نطاطات
األوراق،الذبابة البيضاء.الخنافس

مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

مبيد حشري  ,مبيد عناكبي

20% WP

Pyridaben

مبيد عناكبي

8% EC

Tetradifon

مبيد حشري

25% WDG

Thiamethoxam

مبيد حشري

14.1%+ 10.6%SC

‐Thiamethoxam +Lambda
Cyhalothrin

السيطرة على المن ،التربس  ،البراغيش
والخنافس و اليرقات ، lepidopterous
مقصف السويقات و حشرات التربة األخرى ،
العناكب وغيرھا من األنواع من سوس  ،وما
إلى ذلك في نباتات الزينة والقطن واألرز والذرة
والزيتون و الق
النخيل ال ت
ل الالصوياا و زيت ال ل
ف
القھوة.
وفول
يتحكم أيضا بعض النيماتودا
مبيد حشري  ,مبيد عناكبي
السيطرة على ذوات الجناحين  ،قشريات الجناح
 ،غشائيات األجنحة  ،نصفيات الجناح و غمدية
األجنحة على العديد من المحاصيل

15% EC

Pyridaben

مبيد حشري

85% TC

80% WP

Triazophos

Trichlorfon

