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 مقدمة

 

� العام 
� اإلمارات الع*(�ة المتحدة منذ تأس�سها ��

كة المواد الزراع�ة �� ع= تقد;م  1969حرصت 12

� هذا القطاع الحيوي والهام 
�� � DEوالمعني � DEقطاع الزراعة لألخوة المزارع �

اتها الطJKلة �� LMلالقتصاد خ 

 . �
�Qالوط 

ات الفن�ة وأحدث  LMنقل التكنولوج�ا والخ �
كة منذ التأس�س [انت والزالت تتمثل �� أن رسالة ورؤJة ال_1

 .
b
 ونوعا

c
� اإلنتاج�ة [ما DEادة وتحسJdل � DEات العالم�ة للمزارع]  ما توصلت إل�ه ال_1

ة  LMس�ة للزراعة ومن خالل مهندسيها ذوي الخ�� المناطق الرئ
ة �� 1_lكة من خالل فروعها المن تقوم ال_1

 . � DEارة المناطق الزراع�ة وتقد;م النصائح اإلرشاد;ة المجان�ة للمزارعJdب 

� rه  DEوالمهتم �sالقطاع الزرا �
�� � DEف العاملJ*تع uكة المواد الزراع�ة من إعداد هذا الدل�ل ا تهدف 12

� yشمل مجموعة من المب�دات الزراع�ة ومب�دات الصحة 
zQكة من مواد زراع�ة وال rما يتوفر لدى ال_1

 العامة وال�ذور واألسمدة واألدوات واآلالت الزراع�ة. 

 

� لتحقيق أفضل اإلنجازات والنتائج.  DEب�د مع األخوة المزارع 
b
 ول�س �rخر فإن شعارنا هو ;دا

b
ا DMأخ  
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Introduc�on 
 

Keen agricultural materials company since its founda�on in UAE in 1969 to offer 

its long experience in agriculture to fellow farmers and prac��oners in this very 

important sector to na�onal economy. 

The mission and vision of the company since its incep�on has been the transfer 

of technology and technical exper�se of the best global companies for farmers 

to increase produc�vity and improve the quality and quan�ty.  

Through its branches in major agricultural areas and its experienced engineers, 

the company provides free advice to farmers . 

The objec�ve of this guide is to iden�fy agricultural workers and those interest-

ed in agricultural products, including agricultural pes�cides, public health pes�-

cides, seeds, fer�lizers, tools and agricultural machinery.  

Last but not least, our mo¢o is hand in hand with fellow farmers to achieve the 

best achievements and results  
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كة المواد الزراع�ة حول العالم 12 

� خدمة الُمزارع 81
�� 

b
 عاما

 

Agrimatco Around the World 

81 Years in Farmers Service 
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Actara 

 

Ac�ve ingredient, con-
centra�on and formula-
�on: 

Thiamethoxam 25% WG 

 

Uses and mode of ac-
�on: 

Actara is a systemic insec�cide 

with contact and stomach ac�on, 

highly absorbable by the roots to 

cover the whole plant very quickly, insect stop feeding imme-

diately aer spraying then get paralyzed and die shortly aer. 

Although Actara has very low use rates but has long protec�on 

period, Actara has very good ac�vity on all insect growth stag-

es except eggs. Actara can be used as foliar spray, drenching 

and fer�ga�on. Actara has strong fast effect on many insects 

specially piercing sucking like whiteflies aphids thrips leaf hop-

pers and leafminers. 

Direc�ons of use: 

 #تاراأ 

 

 $ ك&% المادة الفعالة وال&)

 والش1ل: 

 % حب°�ات قاrلة لل�لل. 25ث�اميثوكسام 

 

 :  ط56قة العمل والتأث&%

ي ذو جهازJة عال�ة، ;عمل  أ²تارا مب�د ح_1
، ;متص من ق�ل 

b
عن ط*Jق المالمسة ومعJKا

الن�ات ¶_عة لينl_1 وJح�µ [افة أجزاء 
ة عن التغذ;ة فور  الن�ات، تتوقف الح_1

تعرضها للرش ثم yشل حركتها وتموت rعد 
 �

zQلة الJKة الحما;ة الط zMأ²تارا ب«سب االستخدام المنخفضة وف � DMة. يتم DMة قص zMف
ة ما عدا  يؤمنها للن�ات rاإلضافة اu قدرته ع= القضاء ع= [افة أطوار الح_1

، وJمكن  �
zق الري او الحقن او الرش الور�J*الب�ض. ;مكن استخدام أ²تارا عن ط

 �
رشه ع= الساق الرئ�¿� لألشجار المثمرة إلعطاء الفعال�ة المطلK(ة. أ²تارا ;ق¾�

ات وخاصة الماصة منها مثل الذrاrة الب�ضاء، المن،  ع= مدى واسع من الح_1
ات rكفاءة عال�ة  ها من الح_1 DMس، نطاطات االوراق وصانعات االنفاق وغÂ zMال

 وJ2عة rعد الرش. 

 

 إرشادات االستخدام: 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

40-80  Æ 200غرام  zMل 
40 – 80 gm / 200 liters 

 الذrاrة الب�ضاء، المن
Âس، نطاطات األوراق zMال 

Whitefly, aphid, thrips, leaf hopers 

اوات: بندورة، فلفل، كوسا، خ�ار �Éخ 
Vegetables: tomato, pepper, 

squash, cucumber 

 أ;ام 7
7 days 

40-80  Æ 200غرام  zMل 
40 – 80 gm / 200 liters 

 غرام Æ هكتار 200 - 100
100 – 200 gm / 

 الذrاrة الب�ضاء، المن
Whitefly, aphid 

 نطاطات االوراق، خنفساء ال�طاطا
Leaf hoppers, potato beetles 

 ال�طاطا
Potato 

 يوم 28
28 days 

40 - 80  Æ 200غرام  zMل 
40 – 80 gm / 200 liters 

 غرام Æ شجرة (سقا;ة) 6
6 gm / tree drenching 

 المن، صانعات األنفاق
Aphid, leafminers 

 �
zÎس، نطاطات االوراق، البق الدق�Â zMال 

Thrips, leaf hoppers, mealy bugs 

أشجار فا²هة: حمض�ات، تفاح�ات، لوزJات، 
 عنب، مانجا
Fruit trees 

 يوم 14
14 days 

 غمÆ شجرة سقا;ة 10 - 5
5 – 10 gm / tree drenching 

ار الساق
b
 سوسة النخ�ل وحف

Red palm weevil, stem borer 
 اشجار النخ�ل
Palm trees 

- 

40 - 80  Æ 200غرام  zMل 
40 – 80 gm / 200 liters 

 غرامÆ هكتار 200
200 gm / hectares 

 الذrاrة الب�ضاء، المن
Whitefly, aphid 

Âس، نطاطات األوراق zMال 
Thrips, leaf hoppers 

اء، ون�اتات الJdنة �Éالمسطحات الخ 
Turf grass and ornamentals 

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: سنجنتا    سÑK_ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Non-Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta AG Basel – Switzerland 
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Imidachem 

Ac�ve ingredient, concentra�on 

and formula�on: 
Imidaclorpride 20% SC 

Uses and mode of ac�on: 
Imidachem is the first compound of the 

group of ac�ve ingredients from the chlo-

ronico�nyl insec�cides (syn. neonico�noids). 

Imidachem is a systeminc insec�cide with 

acute, contact and stomach effect and has a 

mode of ac�on, different to organophos-

phates, carbamates and pyrethroids, ac�ng 

on the same target side as acetylcholine 

receptor agonists. 

Imidachem has an excellent systemic and 

broad-spectrum ac�vity combined with low applica�on rates 

and long-las�ng efficacy. Confidente can be applied by: foliar, 

soil and stem applica�on par�cularly against sucking insects 

for fruits, vegetables, grapes and arable crops.  

 

Direc�ons of use: 
• For be¢er results, mix with an ovicidal insec�cide like 

Proximo.  

 ايميداتشم

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مركز معلق20أم�داÙلور(را;د 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي من مجموعة مب�دات  ا;م�داyشم أول مب�د ح_1

الÛلورونكتون�ل ال�Úم�ائ�ة (المخلقة من النكتونJKد ). 
ا;م�داyشم مب�د جهازي ;عمل rالمالمسة وكسم معدى 

ە عن المرك�ات الفسفورJة العضJKة  DMقة تأثJ*وتختلف ط
ثروJدات ،وJعمل ع= تÞب�ط مستق�الت  DMامات والب)*Úوال

� . كونف�دنت ;متاز rخصائص الجهازJة العال�ة  DEل كول�lاألس
ات وأثرە الفعال  ومدى واسع لمØافحة العد;د من الح_1

الممتد rأقل الجرعات المستخدمة. ;مكن استخدامه رشا أو 
ات الثاق�ة الماصة ع=  (ة للقضاء ع= الح_1 zMمعاملة لل

اوات والفا²هة والعنب والمحاص�ل الحقل�ة.  �Éالخ 

 

 : ارشادات االستخدام

 ألفضل النتائج ;فضل خلطه مع مب�د للبيوض مثل بروكس�مو •

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: شاردا    إس�ان�ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Sharda Europe bvba – spain 

ة األمان zMف 

PHI 
 معدل االستخدام

Use Rate 
 اآلفة

Pest 
 المحصول

Crop 

 أ;ام 3

3 days 

150  Æ 200مل  zMل 

150 ml/ 200 liters 

100 - 150  Æ 200مل  zMل 

100—150 ml / 200 liters 

 الذrاrة الب�ضاء

Whitefly  

 المن

Aphid 

اوات: خ�ار، بندورة، فلفل،  �Éالخ

 فاصول�اء، rاذنجان، كوسا

Vegetables: cucumber, tomato, 

pepper, squash, eggplant,  

beans 

 أ;ام 7

7 days 

150  Æ 200مل  zMل 

150 ml/ 200 liters 

100 - 150  Æ 200مل  zMل 

100—150 ml / 200 liters 

 الذrاrة الب�ضاء

Whitefly  

 المن

Aphid 

 خس

Le¢uce  

 يوم 30

30 days 

100 - 150  Æ 200مل  zMل 

 ملÆ هكتار) 500-750(
 الذrاrة الب�ضاء، المن، الخنافس

 ال�طاطا

Potato  

- 150  Æ 200مل  zMالحفارات ل 
 النخ�ل�ات

Palm trees 

 يوم 30

30  days 

150  Æ 200مل  zMل 

100 - 150  Æ 200مل  zMل 

 مل Æ شجرة (سقا;ة) 3 - 1

 الذrاrة الب�ضاء

 المن

 حفار أوراق الحمض�ات

 اشجار الفا²هة: الحمض�ات والمانجا

Fruit trees 

- 100 - 150  Æ 200مل  zMة الب�ضاء، المن لrاrالذ 
 ن�اتات الJdنة الشج*Jة والمlسلقة

Ornamentals  
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  كلوزر

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مركز معلق21.8سلفوكسافلور 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي جهازي جد;د له ط*Jقه فعل  [لوزر هو مب�د ح_1
Jة لمØافحة   � المب�دات الح_1

zا�r دة عنJ*ة وف � DMمتم
� محاص�ل 

ة المن والذrاrة الب�ضاء �� [ال من ح_1
وات مثل العائلة القرع�ة وال�اذنجان�ة.  �Éالخ 

 �
zQمن مجموعة ك�م�ائ�ة جد;دة وال �â المادة الفعالة

 �
ة وف*Jدة، [ما انه له دور مهم �� � DMقة فعل متمJ*لها ط

تقل�ل صفة المقاومة لآلفات ح�ث أظهرت الدراسات 
 �

zا�r � DEة ب°نه و بJعدم ظهور صفة المقامة العبور
 مجاميع المب�دات االخرى. 

[لوزر له خاص�ة االنتقال الجهازي وعن ط*Jق 
� سط�æ الورقة [ما انه يؤثر ع= اآلفات  DEاالنتقال ب

المستهدفة عن ط*Jق الجهاز الهض�µ و(المالمسة [ما ان له تأثDM فوري ومدي 
 فعال�ة ممتد. 

 

 : ارشادات االستخدام

: فعال�ة [لوزر دائما افضل عند االستخدام عند rدا;ة ظهور الذDاDة البBضاء •
اإلصاrة، وJراs التغط�ة الج�دة rمحلول الرش ع= المحصول المعامل 

وذلك لالستفادة من ط*Jقة تاثDM المب�د عن ط*Jق المالمسة واالبتالع، ;متد 
 uالمب�د لمدة تصل ا DMيوم من المعاملة.  14 – 10تأث 

� عند استخدامه ع= مدى كبDM من المحاص�ل المن • DMمتم DMلوزر له تأث] :
 DMوالظروف المناخ�ة المتنوعة، ح�ث ان معاملة واحدة من المب�د توفر تاث

� اu شهر من تارJــــخ المعاملة.  DEفوري وممتد المفعول ;صل من أسبوع 

� حالة استخدام مب�د  3ال تطبق [لوزر اëM² من  •
� الموسم الواحد (��

مرات ��
 � DEمن مرت ëM²ستخدم اì افحة للمزرعة)، ع= ان الØاخر ضمن برنامج الم

 . � DEمتتاليت 

Closer 

Ac�ve ingredient, 

concentra�on and 

formula�on: 
Sulfoxaflor 21.8% SC 

Uses and mode of ac�on: 
Closer is a new insec�cide with a unique 
mode of ac�on for control of aphids and 
white flies in Solanaceae and cucurbits. 
The ac�ve ingredient is from a new class of 
chemistry, which has a novel and unique 
mode of ac�on, it stands as a valuable 
rota�onal partner for the control of insects 
that show resistance to other group of 
insec�cides: studies showed lack of cross 
resistance between Closer and other group of insec�cides. 
Closer shows excellent systemic and translaminar ac�vity at 
very low use rates; it controls insects through both contact or 
inges�on, and provides excellent knockdown and residual 
efficacy. 

Direc�ons of use: 
• Whitefly: Efficacy of closer on whitefly is generally be¢er when applied 

at onset of infesta�on irrespec�ve of the crop but ensuring good crop 
coverage to u�lize the product’s ac�vity both through contact and 
inges�on. Length of control is generally 10-14 days and if needed a 
repeat applica�on can be made. 

• Aphids: closer has very robust aphid ac�vity on a large diversity of crops 
and clima�c condi�ons. A single applica�on at the economic threshold of 
the popula�on provides excellent knockdown, reliable and long 
persistence control up to 28 days. 

• Do not apply more than 3 �mes in a growing season to control the same 
pest, and more than two consecu�ve applica�ons without rota�ng with 
other insec�cide classes of chemistry  

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: داو   ام*ØJا. —ال_1

Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Dow AgroSciences—USA 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 يوم 1
1 day 

62.6 – 66.6  Æ 200مل  zMل 
62.6 – 66.6 ml / 200 liters 

22.2 – 29.6  Æ 200مل  zMل 
22.2 – 29.6 ml / 200 liter 

Âس zMة الب�ضاء والrاrالذ 
Whitefly and Thrips 

 المن
Aphids 

اوات المثمرة: البندورة، الفلفل،  �Éألخ
 rاذنجان

Frui�ng vegetables: tomato, 
pepper, eggplant 

 أ;ام 3
3 days 

62.8 – 85  Æ 200مل  zMل 
62.8 – 85 ml / 200 liters 

22.2 – 29.6  Æ 200مل  zMل 
22.2 – 29.6 ml / 200 liter 

85  Æ 200مل  zMل 
85 ml / 200 liters 

 الذrاrة الب�ضاء
Whitefly 

 المن
Aphids 
Âس zMال 
Thrips 

اوات الورق�ة: الملفوف، الزهرة،  �Éالخ
، الخس، الس�انخ و[=� LMال 

Leafy vegetables: cabbage, 
cauliflower, broccoli, le¢uce, 

spinach 

 أ;ام 7
7 days 

62.6 – 85  Æ 200مل  zMل 
62.6 – 85 ml / 200 liters 

40.6 – 85  Æ 200مل  zMل 
40.6 – 85 ml / 200 liters 

22.2 – 29.6  Æ 200مل  zMل 
22.2 – 29.6 ml /200 liters 

 الذrاrة الب�ضاء
Whitefly 
 النطاطات

Leaïoppers 
 المن

Aphids 

 ال�طاطا
Potatoes 

 يوم 14 – 7
7 – 14 days 

22.2 – 40.6  Æ 200مل  zMل 
22.2 – 40.6 ml / 200 liters 

 �Éالمن والبق األخ 
Aphids and green bugs 

 DMالقمح والشع 
Wheat and barley 
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Coragen 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Chlorantraniliprole 20% SC 

 

Uses and mode of ac�on: 
Coragen is a new compound by DuPont 

belonging to a new class of selec�ve insec-

�cides (anthranilic diamides) featuring a 

novel mode of ac�on which delivers effec-

�ve resistance management. It also con-

trols insect popula�ons that have devel-

oped resistance to other insec�cides. Cor-

agen is used to control wide range of Lepi-

doptera and some Coleoptera, Diptera and Isoptera species on 

vegetables, field crops and fruit trees. the sensi�ve insect spe-

cies rapidly stops feeding, becomes paralyzed, and ul�mately 

die. Coragen has long las�ng ac�vity, safe on predators and 

beneficial insects, ideal for IPM programs. 

Direc�ons of use: 
• To eliminate the infesta�on, you may need more than one 

treatment, repeat every 10 – 14 days. 

• Repeat the treatment on registered crops by no more 

than 2 in open field crops or by 4 in protected crops. 

 $ %Lكوراج 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
ول  LMان�لي zMمركز معلق20[لوران % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي ي«ت�µ اu مجموعة ك�م�ائ�ة جد;دة  مب�د ح_1

ان�ل�ك د;امام�د) وط*Jقة عمل ف*Jدة مما ;قلل من  zMان)
حدوث مناعة. ìستخدم لمØافحة مدى واسع من 
ات القارضة مثل يرقات الفراشات ود;دان  الح_1

اوات والمحاص�ل الحقل�ة  �Éب الخ�� تص
zQالخنافس ال

وأشجار الفا²هة. يؤثر من خالل التوقف ال_Jــــع 
ة حما;ة طJKلة. آمن  zMوالفوري عن التغذ;ة لآلفة مع ف

ات النافعة.   ع= ألعداء الطب�ع�ة والح_1

 

 : ارشادات االستخدام
ات قد نحتاج ألëM² من معاملة، تكرر [ل  •  14 - 10للقضاء ع= الح_1

 يوم. 

� الحقل أو  •
� rالموسم �� DEموجب رشتr تعامل المحاص�ل المذكورة

أر(ــع رشات داخل البيوت المحم�ة كحد اق¾ لتجنب حدوث 
 مقاومة. 

 السم�ة للنحل: غDM سام
 السم�ة لألسماك: 

b
 سام جدا

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: دو(ون   أم*ØJا.  -ال_1

Non-Toxic to Bees 

Highly Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: DuPont – USA 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 يوم 1
1 day 

30-40  Æ 200مل  zMل 
30 – 40 ml / 200 liters 

 ، �òتوتا ا¶س�لوتا، فراشة الظهر الما
 الد;دان المدرعة، د;دان الثمار

Tuta absoluta, diamond back 
moth, army worms, fruit worms 

اوات: خ�ار، بندورة، فلفل،  �Éالخ
 rاذنجان، الورق�ات

Vegetables: cucumber, tomato, 
pepper, eggplant, leafy 

vegetables 

 يوم 7
7 days 

20 - 30  Æ 200مل  zMل 
20 – 30 ml / 200 liters 

 الد;دان المدرعة، آÙالت األوراق
Army worms, leaf cu¢ers 

س�م، الرودس، الذرة LMمحاص�ل حقل�ة: ال 
Field crops: alfaalfa, Rhodes, 

corn 

- 30-40  Æ 200مل  zMل 
30 – 40 ml / 200 liters 

 الد;دان القارضة
Cut worms 

اء ون�اتات الJdنة �Éالمسطحات الخ 
Turf and ornamentals 

 يوم 7
7 days 

40-50  Æ200مل  zMل 
40 – 50 ml / 200 liters 

 صانعات االنفاق
Leafminers 

 اشجار الفا²هة: الحمض�ات
Fruit trees: citrus 

 يوم 7
7 days 

30-40  Æ 200مل  zMل 
30 – 40 / 200 liters 

ة DMالحم 
Lesser date moth 

 النخ�ل
Palm trees 

 أ;ام 3
3 days 

30-40  Æ 200مل  zMل 
30 – 40 ml / 200 liters 

 الد;دان
worms 

 الذرة
corn 
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Deca 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Deltamethrine 2.5 EC 

 

Uses and mode of ac�on: 
Deca is a synthe�c pyrethroid insec�cide 

for use in agriculture. It is nonsystemic in-

sec�cide which acts by contact and inges-

�on, exhibi�ng a knock-down effect and a 

broad-spectrum control of chewing and 

sucking insects on wide range of crops.  

 

Direc�ons of use: 
• For be¢er results, mix with an ovicidal insec�cide like 

Proximo. 

 د1Oا

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
Jن  ëMمركز مستحلب. 2.5دلتام % 

 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
وJدي غDM جهازي ;عمل rالمالمسة  ëMJ*ايr ي مب�د ح_1

ە الsÉ ال_Jــــع واالستخدام  DMوكسم معدي. ;متاز بتأث
ع= عدد كبDM من المحاص�ل وانlشار استعماله عالم�ا. 

ات  ق كيوت�Øل الح_1 zMمحب للدهون ولذلك ;خ
 ¶سهولة وJق¾� عليها ¶_عة. 

 

 

 : ارشادات االستخدام

 األفضل النتائج ;فضل خلطه مع مب�د للبيوض مثل بروكس�مو.  •

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: شاردا ورلدوا;د إ²سبورت   إ;طال�ا -ال_1

Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Sharda Europe worldwide export – Italy 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

100-200  Æ 200مل  zMل 
100 – 200 ml / 200 liters 

 فراشة الملفوف، الذrاrة الب�ضاء، المن
Cabbage moth, whitefly, aphid 

اوات: خ�ار، بندورة، فلفل،  �Éالخ
 الورق�ات

Vegetables: tomato, pepper, 
leafy vegetables 

 أ;ام 3
3 days 

100 - 200  Æ 200مل  zMل 
100 – 200 ml / 200 liters 

 المن، ذrاrة الفا²هة
Aphid, whitefly 

 أشجار الفا²هة
Fruit trees 

 يوم 15
15 days 

200  Æ 200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

الذrاrة الب�ضاء، المن، الد;دان، 
 النطاطات

Whitefly, aphid, worms, 
leaïoppers 

س�م، الرودس LMالمحاص�ل الحقل�ة: ال 
Field crops: alfalfa, rhodes 

 يوم 7
7 days 

100-200  Æ200مل  zMل 
100 – 200 ml / liters 

 خنفساء ال�طاطا
Potato beetle 

 ال�طاطا
potato 

- 100 - 200  Æ 200مل  zMل 
100 – 200 ml / 200 liters 

الذrاrة الب�ضاء، المن، الد;دان، 
 النطاطات

Whitefly, aphid, worms, 
leaïoppers 

 ن�اتات الJdنة
ornamentals 

 يوم 14
14 days 

200  Æ200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

ار عذوق 
b
سوسة النخ�ل الحمراء، حف

ار الساق
b
 النخ�ل، حف

Red palm weevil, stalk borer, 
stem borer 

 النخ�ل
Palm trees 
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Mospilan 
 

Ac�ve ingredient, con-

centra�on and formula-

�on: 
Acetamiprid 20% SP 

Uses and mode of ac�on: 
Mospilan is a highly systemic insec�cide with contact and 

stomach ac�on, Mospilan gets absorbed by the plants very 

quickly to provide complete coverage in short �me, sprayed 

insects stop feeding immediately, gets paralyzed then die 

shortly aer, Mospilan feature long protec�on period and low 

PHI, Mospilan can be used as foliar spray, drenching or trunk 

spray for fruit trees. Mospilan has wide range of ac�vity on 

insects specially piercing sucking insects like whitefly, aphids, 

thrips, leaf hoppers and leafminers. 

 

Direc�ons of use: 
• For be¢er results, mix with an ovicidal insec�cide like 

Proximo. 

 موسBSالن

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
د  LMل للذو(ان. 20أس°تاميrمسحوق قا % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي ذو جهازJة عال�ة،  موس�ôالن مب�د ح_1

، ;متص من 
b
;عمل عن ط*Jق المالمسة ومعJKا

ق�ل الن�ات ¶_عة لينl_1 وJح�µ [افة أجزاء 
ة عن التغذ;ة فور تعرضها للرش ثم yشل حركتها وتموت  الن�ات، تتوقف الح_1

� يؤمنها للن�ات 
zQلة الJKة الحما;ة الط zMفr الن�ôموس � DMة. يتم DMة قص zMعد فr

ة أمان منخفضة  zMة وف rاإلضافة اu قدرته ع= القضاء ع= [افة أطوار الح_1
 ، �

zق الري او الحقن او الرش الور�J*الن عن ط�ô(يوم واحد). ;مكن استخدام موس
وJمكن رشه ع= الساق الرئ�¿� لألشجار المثمرة إلعطاء الفعال�ة المطلK(ة. 

ات وخاصة الماصة منها مثل الذrاrة  � ع= مدى واسع من الح_1
موس�ôالن ;ق¾�

ات  ها من الح_1 DMس، نطاطات االوراق وصانعات االنفاق وغÂ zMالب�ضاء، المن، ال
 rكفاءة عال�ة وJ2عة rعد الرش. 

 

 

 : ارشادات االستخدام
 لنتائج أفضل ;مكن خلطه مع مب�د للبيوض مثل بروكس�مو.  •

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 

 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: ن°بون صودا   ال�اrان.  -ال_1

Toxic to Bees 

Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Nippon Soda Co., Ltd – Japan. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 يوم 1
1 day 

50-100  Æ200غم  zMل 
50 – 100 gm / 200 liters 

Âس zMة الب�ضاء، المن، الrاrالذ 
Whitefly, aphid, thrips 

البندورة، الÚوسا، ال�اذنجان، الخ�ار، 
 الفراولة، الفلفل

Tomato, squash, eggplant, 
cucumber, strawberry, pepper 

 أ;ام 3
3 days 

50-100  Æ200غم  zMل 
50 – 100 gm / 200 liters 

Âس zMة الب�ضاء، المن، الrاrالذ 
Whitefly, aphid, thirps 

 الشمام وال�طيخ
Melon, watermelon 

 يوم 7
7 days 

100  Æ200غم  zMل 
100 gm / 200 liters 

 عثة درنات ال�طاطا
Potato tuber moth 

 ال�طاطا
potato 

 يوم 14
14 days 

50-100  Æ200غم  zMل 
50 – 100 gm / 200 liters 

Âس، ذrاrة الفا²هة zMالمن، ال 
 الذrاrة الب�ضاء

Aphid, thrips, fruit fly, whaitefly 

 الحمض�ات
Citrus 

 يوم 1
1 day 

50-100  Æ200غم  zMل 
50 – 100 gm 200 liters 

المن، الد;دان، النطاطات، الذrاrة 
 الب�ضاء

Aphid, worms, leaïoppers, 
whitefly 

 الذرة
Corn 

 أ;ام 7
7 days 

100  Æ200غم  zMل 
100 gm / 200 liters 

Âس ëMال 
thrips 

 ال�صل، الÚرات
Onion, leek 

 يوم 1
1 day 

100  Æ200غم  zMل 
100 gm / 200 liters 

 �
zÎس، البق الدق�Â ëMال 

Thrips, mealybugs 
 � DEالت 
Figs 

- 50-100  Æ200غم  zMل 
50 – 100 gm / 200 liters 

س، المن، النطاطان ëMال 
Thrips, aphid, leaïoppers 

اء ون�اتات الJdنة �Éالمسطحات الخ 
Turf and ornamentals 
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Proclaim 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Emamec�n Benzoate 5% SG 

 

Uses and mode of ac�on: 
Proclaim is a translaminar insec�cide with 

contact and stomach ac�on, on wide 

range of insects specially order Lepidop-

tera, that have acquired resistance to 

pyrethroids and organophosphates. Pro-

claim also has a side ac�vity on mites and 

thrips. Proclaim is rapidly absorbed into 

the leaf, which give long las�ng protec-

�on from leaf and fruit borers that affect vegetables and fruit 

trees. Proclaim acts on the nerve cells to suppress muscle con-

trac�on thus inhibi�ng the larvae from feeding within hours 

providing rapid crop protec�on. 

 

 بروWلBم

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
وJت  � �Mب � DEلة للذو(ان5إمامكتrحب°�ات قا % 

 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي غDM جهازي، ;عمل rالمالمسة  برو[ل�م مب�د ح_1

وكسم معوي، ذو فعال�ة ع= نطاق واسع من 
� تlبع رت�ة حرشف�ة األجنحة 

zQات، خاصة ال الح_1
� اl²سöت مناعة للمب�دات ال�ايرثرود;ة 

zQوال
Âس.  zMع= العنا²ب وال � LQجان DMة. وله تأثJوالفسفور

اق وقدرته التخJd«�ة  zMبرو[ل�م ينفرد ¶_عة االخ
العال�ة داخل أ÷سجة الن�ات، ف�ح�µ الن�ات من 

الداخل والخارج للقضاء ع= الد;دان ونافقات األوراق 
اوات والفا²هة. برو[ل�م ;عمل ع=  �Éمن محاص�ل الخ DMب كث�� تص

zQوالثمار ال
قة وتفقد  DMماش الØتحرك العضالت فيؤدي الن �

zQة ال�ôقطع اإلشارات العص
� حالة ترهل وعدم قدرة 

 ن�lجة ارتخاء العضالت، وتظل ��
b
القدرة ع= الحركة فورا

 ع= التغذ;ة. 

 

 

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: سنجنتا   سÑK_ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
User Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 7
7 days 

34 - 67  Æ 200غم  zMل 
34 – 67 gm / 200 liters 

دودة ثمار الطماطم، د;دان األوراق، 
 صانعات األنفاق

Fruit worm, army worm, pin 
worm, leafminers 

 البندورة، ال�اذنجان، الفلفل
Tomato, eggplant, pepper 

 أ;ام 7
7 days 

34 - 67  Æ 200غم  zMل 
34 gm / 200 liters 

الد;دان القاطعة، دودة الملفوف، العثة 
 �òذات الظهر الما 

Cut worms, cabbage moth, 
diamond back moth 

اوات الورق�ة: الخس، الملفوف، �Éالخ 
Leafy vegetables: le¢uce, 

cabbage 

 يوم 7
7 days 

34  Æ 200غم  zMل 
34 gm / 200 liters 

ة DMالحم 
Lesser date moth 

 النخ�ل
Palm trees 

 يوم 14
14 days 

45 – 67  Æ200غم  zMل 
45 – 67 gm / 200 liters 

 عثة الثمار، صانعات االنفاق، العنا²ب
Fruit worm, leafminer, spider 

mites 

اشجار الفا²هة: الحمض�ات، التفاح، 
 االجاص، المانجا

Fruit trees: citrus, pears, mango 

- 34 - 67  Æ 200غم  zMل 
34 – 67 gm / 200 liters 

 الد;دان القارضة
Cut worms 

اء ون�اتات الJdنة �Éالمسطحات الخ 
Turf and ornamentals 
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Proximo 
 

Ac�ve ingredient, concentra�on 

and formula�on: 
Pyriproxyfen 10% EC 

Uses and mode of ac�on: 
Proximo is an insect growth regulator (IGR) 

for the control of whitefly, by inhibi�ng hatch-

ing, ar�ficially increasing juvenile hormone 

levels – prevents progression from the larval 

to the adult stage, sterilizing adult females. 

Proximo has no effect on the nervous system 

of insects making it only effec�ve on certain 

growth stages and safe on beneficial insects. 

Proximo’s effect starts to show aer one 

week of treatment with long las�ng effect on 

eggs and larvae up to five weeks. 

 

Direc�ons of use: 
• Proximo doesn’t target adults, for huge popula�ons mix 

proximo with other insec�cides to control adults. 

• To avoid resistance, don’t exceed 2 treatments per crop 

each season. 

• For best results insure proper coverage for the crops 

spiceally the lower side of leaves where insect eggs usually 

reside. 

 بروكسBمو

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 � DEوكس�ف LMJ*ايr10مركز مستحلب % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
� منخفض لمØافحة  DMك zMي فعال ب بروكس�مو منظم نمو ح_1

الذrاrة الب�ضاء rمختلف انواعها، وذلك rمنع فقس 
البيوض واإلخالل rعمل�ات النمو والتطور للحورJات مم 
 � LQموتها. بروكس�مو ال يؤثر ع= الجهاز العص uيؤدي ا

� مراحل معينة من ح�اة 
ة لذلك فهو مختص �� للح_1

ات النافعة.  ة، و(ذلك فهو آمن ع= الب°ئة والح_1 الح_1
تظهر فعال�ة المب�د خالل األسبKع األول rعد المعاملة 

 uات اJە ع= البيوض والحور DMمتد تأثJأسابيع.  5 - 3و 

بروكس�مو ال ;قتل الطور الÛامل للذrاrة الب�ضاء ولÚنه يؤثر 
 uح�ث يؤدي اr ة ع= العمل�ات الفسيولوج�ة للح_1
� تضعها وتJdد من ÷س�ة عدم 

zQتقل�ل أعداد البيوض ال
 فقس البيوض الموضوعة. 

 

 : ارشادات االستخدام
� حالة  •

بروكس�مو ال ;Øافح الطور الÛامل للذrاrة الب�ضاء، لذلك ��
ة الÛاملة ;جب خلطه مع مب�د آخر  ة من الح_1 DMوجود أعداد كب

ة الÛاملة.   لمØافحة الح_1

� الموسم  •
لتجنب حدوث مناعة ;جب أال تتجاوز عدد الرشات ��

� لÛل محصول.  DEالواحد عن مرت 

•   uح�ث ;ضمن وصول المب�د اr ل ج�دØمراعاة أن يرش المب�د ¶ش
 ëMاألسطح السفل�ة لألوراق ح�ث ;ك 

b
[افة اجزاء الن�ات وخصوصا

 تواجد بيوض الذrاrة الب�ضاء. 

 السم�ة للنحل: غDM سام
 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: أفراسا   إس�ان�ا.  -ال_1

Non-toxic to Bees 

Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Industrias Afrasa S.A - Spain. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

100-150  Æ 200مل  zMل 
100 – 150 ml / 200 liters 

 الذrاrة الب�ضاء والمن
Whitefly, aphid 

 البندورة، ال�اذنجان، الخ�ار، الفلفل
Tomato, eggplant, cucumber, 

pepper 

 يوم 30
30 days 

100-150  Æ 200مل  zMل 
100 – 150 ml / 200 liters 

Jة  Jة السوداء، ق_1 ات الق_1 الح_1
 الحمض�ات الحمراء

Black scale, red citrus scale 

 اشجار الفا²هة: الحمض�ات
Fruit trees 

- 100-150  Æ 200مل  zMل 
100 – 150 ml / 200 liters 

ات الماصة  الح_1
Sucking insects 

 المشاتل ون�اتات الJdنة
Turf and ornamentals 
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Radient 
 

Ac�ve ingredient, concentra�on 

and formula�on: 
Spinetoram 12% SC 

  

Uses and mode of ac�on: 
Radient is a translaminar insec�cide with a 

contact and stomach ac�on, featuring a 

knock down effect on wide range of insects, 

used to treat lepidopteran larvae, diptera 

leafminers, thrips and some types of psylla, 

on wide range of crops and fruit trees. 

 

Direc�ons of use: 

 رادي^ت

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
ام  DMينوتôمركز معلق12س % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي ش�ه جهازي، ;عمل rالمالمسة وكسم معوي،  مب�د ح_1

� rأثر صاعق J2ــــع المفعول ع= ط�ف واسع من  DMيتم
ي لمØافحة  �Éع الخKع= المجم 

b
ات، ìستخدم رشا الح_1

ات  ات حرشف�ة األجنحة، صانعات أنفاق ح_1 يرقات ح_1
� تص�ب 

zQس�ال الöس و(عض أنواع الÂ zMثنائ�ة األجنحة وال
اوات واألشجار المثمرة والمحاص�ل الحقل�ة.  �Éزراعات الخ 

 

  : ارشادات االستخدام

 السم�ة للنحل: غDM سام
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: داو اجروسي«سس  المملÚة المتحدة.  -ال_1

Non Toxic to Bees 

Non Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Dow AgroSciences – UK. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 يوم للخ�ار 1
 أ;ام للقرع�ات األخرى 3

1 day for cucumber 
3 days for other cucurbits 

75-100  Æ 200مل  zMل 
75 – 100 ml / 200 liters 

الد;دان القارضة، صانعات األنفاق، 
Âس zMال 

army worms,melon worm, 
leafminers, thrips 

القرع�ات: الخ�ار، الشمام، ال�طيخ، 
 الÚوسا

Cucurbits: cucumber, melon, 
watermelon, squash 

 يوم 1
1 day 

75-100  Æ 200مل  zMل 
75 – 100 ml / 200 liters 

الد;دان القارضة، د;دان الثمار، صانعات 
Âس، سوسة الفلفل zMاألنفاق، ال 

army worms, fruit worms, 
pinworm, leafminers, thrips, 

pepper weevil 

 بندورة، فلفل، rاذنجان
Tomato, pepper, eggplant 

 يوم 1
1 day 

50-100  Æ 200مل  zMل 
50 – 100 ml / 200 liters 

 الد;دان القارضة، د;دان الذرة
Army worm, corn borer cut 

worm 

 ذرة
corn 

 يوم 1
1 day 

100-180  Æ 200مل  zMل 
100 – 180 ml / 200 liters 

صانعات األنفاق، الد;دان، ت*Âس 
 الحمض�ات

Leafminers, lepidopterous 
larvae, citrus thrips 

 الحمض�ات
citrus 

 يوم 7
7 days 

100-200  Æ200مل  zMل 
100 – 200 ml / 200 liters 

ة، عثة النخ�ل DMالحم 
Lesser date moth 

 النخ�ل
Palm trees 

 أ;ام 3
3 days 

90-120  Æ200مل  zMل 
90 – 120 ml / 200 liters 

Âس، الد;دان ëMصانعات االنفاق، ال 
Army worm, leaf miners, thrips 

 ال�طاطا
potato 

 يوم 1
1 day 

100  Æماء 200مل zMل 
100 – 200 ml / 200 liters 

 الد;دان القارضة، صانعات االنفاق
Army worm, leafminers 

وات الورق�ة �Éالخ 
Leafy vegetables 
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Steward 
 

Ac�ve ingredient, concentra�on 

and formula�on: 
Indoxacarb 15% EC  

 

Uses and mode of ac�on: 
Steward is a translaminar insec�cide with con-

tact and stomach ac�on, used to control larvae 

of order Lepidoptera on wide range of vegeta-

ble and field crops, steward works by inhibi�ng 

sodium ion entry into nerve cells, resul�ng in 

paralysis and death of targeted pests within 24 

hours to 60 hours of treatment. Steward also 

has effect on other insects. 

 

Direc�ons of use: 
• Spray Steward once every 7 to 14 days and repeat the 

applica�on during the season depending on the crop and 

the severity of the infec�on. 

 سcيوراد

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مركز مستحلب15إندوكساÙارب 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي ش�ه جهازي، ;عمل rالمالمسة وكسم معوي،  مب�د ح_1

ات  ي لمØافحة يرقات ح_1 �Éع الخKع= المجم 
b
ìستخدم رشا

اوات  �Éعض أنواع الخr =رت�ة حرشف�ة األجنحة ع
ة ومنعها  والمحاص�ل العلف�ة، ;عمل ع= تÞب�ط حركة الح_1

ساعة من الرش. ;Øافح  60اu  24من التغذ;ة فتموت خالل 
ق�ة لÛافة حرشف�ات األجنحة، [ما له تأثr DMعض  DMالمراحل ال

ات األخرى.   الح_1

 

 : ارشادات االستخدام
� مرة [ل  •

zيوارد كرش ور�lستعمل سì7 - 14  كرر خالل الموسمJيوم و
 حسب المحصول وشدة اإلصاrة. 

 السم�ة للنحل: غDM سام

 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: دو(ون   أم*ØJا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 

Non Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: DuPont – USA. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 7
7 days 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

س�م،  LMس�م، يرقات سوسة ال LMد;دان ال
 دودة الشمندر، الد;دان القارضة

Alfalfa caterpillar, alfalfa weevil 
larvae, beet army worm, cut 

worm 

س�م LMال 
alfalafa 

 أ;ام 7
7 days 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

 الد;دان القارضة، حفار الذرة
Corn ear worm, European corn 

borer 

 الفاصول�اء، ال�ازJالء، الفول
Bean, peas, broad bean 

 أ;ام 3
3 days 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

 توتا ا¶سليوتا، الد;دان القارضه
Tuta absoluta, army worms 

وات الثم*Jة �Éالخ 
Frui�ng vegetables 

 أ;ام 7
7 days 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

ة DMالحم 
Lesser palm moth 

 النخ�ل
Palm trees 

- 50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

 الد;دان القارضة
Army worms 

اء ون�اتات الJdنة �Éالمسطحات الخ 
Turf and ornamentals 
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Tracer 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Spinosad 48% SC 

 

Uses and mode of ac�on: 
Radient is an organic translaminar insec�-

cide with a contact and stomach ac�on, 

featuring a knock down effect on wide 

range of insects, used to treat lepidopter-

an larvae, diptera leafminers, thrips and 

some types of psylla, on wide range of 

crops and fruit trees. 

 

Direc�ons of use: 

ef6ت 

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مركز معلق48سôينوساد 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
� الزراعات 

ي ش�ه جهازي ìستخدم �� مب�د ح_1
� rأثر  DMالمالمسة وكسم معوي، يتمr ة، ;عملJKالعض

صاعق J2ــــع المفعول ع= ط�ف واسع من 
ي  �Éع الخKع= المجم 

b
ات، ìستخدم رشا الح_1

ات حرشف�ة األجنحة، صانعات  لمØافحة يرقات ح_1
Âس و(عض أنواع  zMات ثنائ�ة األجنحة وال أنفاق ح_1
اوات واألشجار  �Éب زراعات الخ�� تص

zQس�ال الöال
 المثمرة والمحاص�ل الحقل�ة. 

 

 : ارشادات االستخدام

 السم�ة للنحل: غDM سام

 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: داو اجروسي«سس  المملÚة المتحدة.  -ال_1

Non Toxic to Bees 

Non Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Dow AgroSciences – UK. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 7
7 days 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

Âس ëMال 
Thrips 

 ال�صل، الثوم، الÚرات
Blub onion, garlic, leek 

 أ;ام 3
3 days 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

Âس والد;دان القارضه ëMال 
Thrips, worms 

، الملفوف، القرن�ôط و[=� LMال 
Broccoli, cabbage, cauliflower 

 يوم 1
1 day 

40-50  Æ 200مل  zMل 
40 – 50 ml / 200 liters 

Âس والد;دان القارضه ëMال 
Thrips, worms 

اشجار الفا²هة: التفاح، األجاص، الحمض�ات، 
 المانجا

Fruit trees: apple, pear, citrus, 
mango 

 يوم 1
1 day 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

Âس والد;دان القارضه، توتا ا¶سليوتا،  ëMال
 د;دان الثمار

Thrips, army worms, tuta 
absoluta, fruit worms 

 البندورة، ال�اذنجان، الفلفل
Tomato, eggplant, pepper 

 يوم 1
1 day 

50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

Âس، د;دان الثمار ëMال 
Thrips, fruit worms 

 الخ�ار، الشمام، ال�طيخ
Cucumber, melon, watermelon 

- 50  Æ 200مل  zMل 
50 ml / 200 liters 

 الد;دان القارضة
Cut worms 

 ن�اتات الJdنة
ornamentals 
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Agri-mek 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Abamec�n 8% SC 

Uses and mode of ac�on: 
Agri-mek is a translaminar mi�cide-

insec�cide with contact and stomach ac-

�on, Agri-mek is a natural compound for 

the control of mites and leafminers on a 

wide range of made by soil born bacteria 

and formulated in high quality and preci-

sion to make the most pure ac�ve ingredi-

ent possible, making it impossible to mimic 

by any other manufacturer, Agri-Mek is a new chemical group 

with a novel mode of ac�on, making it effec�ve against pests 

that have acquired resistance against organophosphates, char-

bamates and pyrethroids. 

 

Direc�ons of use: 

 أج56مك

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 � DEامكتrمركز معلق. 8أ %Abamec�n 8% SC 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
 � LQ²مب�د عنا �ò مك اسJ*ي ش�ه جهازي، -أج ح_1

;عمل عن ط*Jق المالمسة وكسم معوي، 
مستح�É طب��ü للقضاء ع= العنا²ب  أج*Jمك

� المحاص�ل المختلفة وهو ;حتوي 
وصانعات األنفاق ��

� الطب�عة rمعرفة rعض الÛائنات 
ع= مادة فعالة ت«تج ��

(ة وهو مح�É بتقن�ة عال�ة الدقة  zMال �
� تع�ش ��

zQال
وعال�ة الجودة ح�ث ان المادة الفعالة أëM² نقاوة وخال�ة 

من الشوائب ع= اإلطالق مما ;صعب معه إنتاج أي 
� نفس مستوى ودرجة الÚفاءة. أج*Jمك 

مركب ;ماثله ��
� جد;د وط*Jقة عمل مختلفة عن 

þذو ترك�ب ك�م�ا�
 �

zQمات�ة، لذلك فهو فعال ضد اآلفات ال)*Úة وال�ايرثرود;ة والJالمب�دات الفسفور
 طورت مناعة ضد المجموعات الساrقة. 

 

 : ارشادات االستخدام

 السم�ة للنحل: غDM سام

 سام لألسماك السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: سنجنتا   سÑK_ا.  -ال_1

Non toxic to Bees 

Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 يوم 1
1 day 

26 - 52  Æ 200مل  zMل 
26 – 52 ml / 200 liters 

Âس zMالعنا²ب، صانعات األنفاق، ال 
Spider mites, leafminers, thrips 

� البيوت المحم�ة
 البندورة ��

Greenhouse tomato 

 أ;ام 7
7 days 

26 - 52  Æ 200مل  zMل 
26 – 52 ml / 200 liters 

Âس zMالعنا²ب، صانعات األنفاق، ال 
Spider mites, leafminers, thrips 

اوات الثم*Jة: الفلفل، ال�اذنجان �Éالخ 
Frui�ng vegetables: pepper, 

eggplant 

 أ;ام 7
7 days 

26 - 52  Æ 200مل  zMل 
26 – 52 ml / 200 liters 

 العنا²ب، صانعات األنفاق
Spider mites, leafminers 

 القرع�ات: خ�ار، كوسا، شمام، rطيخ
Cucurbits: cucumber, squash, 

melon, watermelon 

 أ;ام 7
7 days 

32 - 64  Æ 200مل  zMل 
32 – 64 ml / 200 li¢ers 

64  Æ 200مل  zMل 
64 ml / 200 liters 

Âس zMس�ال، العنا²ب، الöال 
Asian citrus psyllid, Broad mite, Citrus thrips, 

 صانعات األنفاق، عنكبوت صدأ الحمض�ات
Two spo¢ed spider mite 

 الحمض�ات
citrus 

 يوم 14
14 days 

32  Æ 200مل  zMل 
32 ml / 200 liters 

 عنكبوت الغ�ار
(Oligonychus sp.) 

 األفوجادو والنخ�ل
Avocado and palm trees 

 يوم 3
3 days 

52  Æ 200مل  zMل 
52 ml / 200 liters 

 العنا²ب والحلم
Spider mites, broad mite 

 الفراولة
Strawberry 

 يوم 14
14 days 

26 - 52  Æ 200مل  zMل 
26 – 52 ml / 200 liters 

 خنفساء ال�طاطا، صانعات االنفاق، ¶سال ال�طاطا، العنا²ب
Colorado potato beetle, Liriomyza leafminers, 

Potato psyllid, Spider mites 

 ال�طاطا
Potato 

- 26 - 52  Æ 200مل  zMل 
26 – 52 ml / 200 liters 

 العنا²ب والحلم
mites 

 ن�اتات الJdنة
Ornamentals 
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Baroque 
 

Ac�ve ingredient, concentra�on 

and formula�on: 
Etoxazole 10% SC 

Uses and mode of ac�on: 
Baroque is a translaminar acaricide used to 

control wide range of mites in agriculture, 

Baroque belongs to a new group (Oxazoline) 

which gives it high efficacy against mites 

that have acquired resistance to old groups. 

Baroque feature a long las�ng translaminar 

ac�vity on all growth stages of mites (eggs, 

nymphs and adults) and low PHI. 

 

Direc�ons of use: 
• For best results use baroque at the onset of the incidence. 

 Dاروك

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مركز معلق10إتوكزازول 

 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
 للقضاء ع= 

b
� ش�ه جهازي، ìستخدم رشا LQ²مب�د عنا

� الزراعات المختلفة، rاروك 
مدى واسع من العنا²ب ��

مما ;عط�ه فعال�ة   Oxazolineي«ت�µ اu عائلة جد;دة 
� كونت مناعة من المب�دات 

zQضد أنواع العنا²ب ال
� rقدرته ع= االنتقال الموض�ü داخل  DMالمعروفة، يتم

� طJKل  DMاروك له أثر ممr ،د فعال�ة المب�دJdالورقة مما ي
األمد ع= جميع أطوار العنكبوت غDM الÛاملة (البيوض، 

ة أمان منخفضة.  zMات) للعنا²ب وفJقات، الحور DMال 

 

 : ارشادات االستخدام
� مراحل م�كرة من اإلصاrة مما يlيح فعال�ة طJKلة  •

;فضل استعمال rاروك ��
 األمد. 

 السم�ة للنحل: غDM سام

 السم�ة لألسماك: سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: سوميتومو   ال�اrان.  -ال_1

Non toxic to Bees 

Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Sumitomo – Japan. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 يوم 1
1 day 

100  Æ 200مل  zMل 
100 ml / 200 liters 

 العنا²ب والحلم
Spider mites, broad mites 

البندورة، الفلفل، ال�اذنجان، الخ�ار، 
 ال�طيخ، الشمام، الÚوسا، الفراولة
Tomato, pepper, eggplant, 

watermelon, melon, squash, 
strawberry 

 يوم 14
14 days 

100  Æ 200مل  zMل 
100 ml / 200 liters 

العنا²ب الحمراء، عنكبوت صدأ 
الحمض�ات، العنكبوت األحمر ذو 

 � DEالنقطت 
Red spider mites, citrus rust 

mite, two spo¢ed spider mite 

 الحمض�ات
Citrus 

 أ;ام 7
7 days 

100  Æ 200مل  zMل 
100 ml / 200 liters 

 العنا²ب والحلم
Spiders mites, broad mite 

 المانجا
Mango 

- 100  Æ 200مل  zMل 
100 ml / 200 liters 

 العنا²ب والحلم
Spider mites, broad mite 

 ن�اتات الJdنة
Ornamentals 
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Danisaraba 

 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Cyflumetofen 20% SC  

Uses and mode of ac�on: 
Danisaraba is a novel benzoylacetoni�le 

acaricide. It has excellent efficacy against 

a variety of mites that a¢ack fruits, vege-

tables, and ornamentals. In addi�on, Dan-

isaraba exhibited long persistence efficacy 

against mites. The new and unique chem-

istry of Danisaraba provides effec�veness 

against mites that have developed re-

sistance to exis�ng acaricides. Danisaraba inhibits the mito-

chondrial electron-transport func�on of complex II, which is a 

novel target for the mode of ac�on among pes�cides. Dan-

isaraba is an ideal component for integrated pest management 

(IPM) programs and resistant management programs because 

it is significantly safe for non-target organisms such as natural 

enemies and beneficial arthropods, and for the environment. 

 

Direc�ons of use: 

 دانnساراDا

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 � DEمركز معلق20س�فلوميتوف % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
� غDM جهازي، ;عمل rالمالمسة و(ط*Jقة  LQ²مب�د عنا

تأثDM ف*Jدة ع= جميع أطوار الحلم (البيوض، 
ات الÛاملة) ح�ث ;قوم بlث�ôط  الحورJات والح_1
� ميتوكوندرJا الخال;ا، 

�� �
و�� zMÚعمل�ة االنتقال االل

ال�Úم�اء الجد;دة لدان�ساراrا تجعله شد;د الفعال�ة 
� طورت مقاومة للمب�دات االخرى،  

zQع= العنا²ب ال
� برامج المØافحة 

[ما ان دان�ساراrا مثا�u لالستخدام ��
ة أمانه المنخفضة rاإلضافة كونه آمنا  zMاملة لفØالمت

ات النافعة.   ع= االعداء الحيJKة الطب�ع�ة والح_1

 

 : ارشادات االستخدام

 السم�ة للنحل: غDM سام

 غDM سام السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: اوت أج*Jو   ال�اrان.  -ال_1

Non toxic to Bees 

Non toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Otsuka AgriTechno Co., Ltd – Japan. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 يوم 1
1 day 

200  Æ 200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

 العنا²ب والحلم
Spider mites 

البندورة، الفلفل، ال�اذنجان، الخ�ار، 

 ال�طيخ، الشمام، الÚوسا، الفراولة
Tomato, pepper, eggplant, 

cucumber, watermelon, melon, 

squash, strawberry 

 يوم 1
1 day 

100 - 200  Æ 200مل  zMل 
100 – 200 ml / 200 liters 

 العنا²ب الحمراء
Spider mites, citrus spider mites 

أشجار الفا²هة: الحمض�ات، النخ�ل، 

 المانجا
Fruit trees: citrus, palm, mango 

- 
200  Æ 200مل  zMل 

200 ml / 200 liters 
 العنا²ب والحلم
Spider mites 

 ن�اتات الJdنة
Ornamentals 
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Sanmite 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Pyridaben 20% WP 

Uses and mode of ac�on: 
Sanmite is a non-systemic acaricide con-

tains the a.i pyridaben which has rapid 

knockdown and long residual ac�vity. Ac-

�ve against all developing stages, especial-

ly against the larval and nymph stages on 

fruit trees, vegetables and ornamentals. 

Sanmite also has side effect on whiteflies. 

 

Direc�ons of use: 
• For be¢er results, mix with ovicidal acaricide like Nissorun 

or Broque. 

 سانماOت

 

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مسحوق قاrل لل�للr20اي*Jدابن 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
 � LQ²ق -مب�د عناJ*جهازي، ;عمل عن ط DMي غ ح_1

المالمسة، ìستخدم لمØافحة مدى واسع من العنا²ب 
� تص�ب أشجار الفا²هة مثل النخ�ل والحمض�ات 

zQال
وأ;ضا ìستخدم لمØافحة العنا²ب والذrاrة لب�ضاء 

اوات.  �Éنة والخJdوالمن ع= مدى واسع من ن�اتات ال 

 

 : ارشادات االستخدام

ون او rاروك DMس� األفضل النتائج ;فضل خلطه مع مب�د للبيوض مثل ن

 السم�ة للنحل: غDM سام

 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: ن�سان ك�م�Øال   ال�اrان.  -ال_1

Non toxic to Bees 

Non toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 

Manufacturing company: Nissan Chemical Industries Ltd – Japan. 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 7
7 days 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

 العنا²ب، الحلم،
 الذrاrة الب�ضاء 

Spider mites, broad mites, 
whitefly 

البندورة، الفلفل، ال�اذنجان، الخ�ار، 
 ال�طيخ، الشمام، الÚوسا، الفراولة
Tomato, pepper, eggplant, 

cucumber, watermelon, melon, 
squash, strawberry 

 يوم 14 - 7
7 – 14 days 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

 عنكبوت الغ�ار، الدو(اس
Dust mite, dubas bug 

 النخ�ل
Palm trees 

 يوم 14 - 7
7 – 14 days 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

العنا²ب الحمراء، عنكبوت الحمض�ات 
 األحمر، عنكبوت صدأ الحمض�ات

Red spider mite, citrus red mite, 
citrus rust mite 

 أشجار الفا²هة: الحمض�ات
Fruit trees: citrus 

 يوم 14 - 7
7 – 14 days 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

، العنكبوت  � Lالعنكبوت األحمر األورو�
 � DEاألحمر ذو النقطت 

European red mite, two spo¢ed 
spider mite 

 التفاح
Apple 

- 200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

، العنكبوت  � Lالعنكبوت األحمر األورو�
 � DEاألحمر ذو النقطت 

European red mite, two spo¢ed 
spider mite 

 ن�اتات الJdنة
Ornamentals 
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Ver�mec 
 

Ac�ve ingredient, concentra�on 

and formula�on: 
Abamec�n 1.8% SC 

 

Uses and mode of ac�on: 
Ver�mec is a translaminar mi�cide-

insec�cide with contact and stomach ac�on, 

Ver�mec is a natural compound for the con-

trol of mites and leafminers on a wide range 

of made by soil born bacteria and formulat-

ed in high quality and precision to make the 

most pure ac�ve ingredient possible, making 

it impossible to mimic by any other manufacturer, Ver�mec is 

a new chemical group with a novel mode of ac�on, making it 

effec�ve against pests that have acquired resistance against 

organophosphates, charbamates and pyrethroids. 

 

Direc�ons of use: 
• For be¢er results, mix with ovicidal acaricide like Nissorun 

or Broque. 

تمBك  ف&%

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 � DEامكتrمركز مستحلب1.8أ % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
 � LQ²تم�ك مب�د عنا DMي ش�ه جهازي، ;عمل عن -ف ح_1

ت�م�ك DMق المالمسة وكسم معوي، فJ*ط  �Éمستح
 �

طب��ü للقضاء ع= العنا²ب وصانعات األنفاق ��
 �

المحاص�ل المختلفة وهو ;حتوي ع= مادة فعالة ت«تج ��
(ة ح�ث  zMال �

� تع�ش ��
zQائنات الÛعض الr معرفةr الطب�عة

المادة الفعالة أëM² نقاوة وخال�ة من الشوائب ع= 
� نفس 

اإلطالق مما ;صعب معه إنتاج أي مركب ;ماثله ��
 �

þتم�ك ذو ترك�ب ك�م�ا� DMفاءة. فÚمستوى ودرجة ال
جد;د وط*Jقة عمل مختلفة عن المب�دات الفسفورJة 
وال�ايرثرود;ة والÚ*(مات�ة، لذلك فهو فعال ضد اآلفات 

� طورت مناعة ضد المجموعات الساrقة. 
zQال 

 

 : ارشادات االستخدام

ون.  • DMس� ألفضل النتائج ;فضل خلطه مع مب�د للبيوض مثل rاروك أو ن

 السم�ة للنحل: غDM سام
 سام لألسماك السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: سنجنتا   سÑK_ا.  -ال_1

Non toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

80  Æ200مل  zMل  
80 ml / 200 liters 

Âس zMالعنا²ب، صانعات األنفاق، ال 
Mites, leafminers, thrips 

اوات: البندورة، الخ�ار، الفلفل،  �Éالخ
 ال�طيخ، الشمام

Vegetables: tomato, cucumber, 
pepper, watermelon, melon 

 أ;ام 10
10 days 

80  Æ200مل  zMل  
80 ml / 200 liters 

Âس zMعنكبوت الغ�ار، صانعات األنفاق، ال 
Dust mite, leaf miners, thrips 

 أشجار الفا²هة والحمض�ات والنخ�ل
Fruit trees: citrus, palm 

- 80  Æ200مل  zMل  
80 ml / 200 liters 

Âس zMالعنا²ب، صانعات األنفاق، ال 
Mites, leafminers, thrips 

 ن�اتات الJdنة
Ornamentals 

 أ;ام 3
3 days 

80  Æ200مل  zMل  
80 ml / 200 liters 

Âس zMالعنا²ب، صانعات األنفاق، ال 
Mites, leafminers, thrips 

 الفراولة
strawberry 
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Carial Star 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Mandipropamid 21.9% + Difenoconazol 

21.9 SC 

Uses and mode of ac�on: 
Carial Star is a systemic foliar fungicide 

featuring preventa�ve and cura�ve mode 

of ac�on, Carial Star feature rapid uptake 

into the leaf �ssue which assures good 

translaminar ac�vity and inhibits mycelial 

growth during the incuba�on period and 

is highly ac�ve against spore germina�on. 

Carial Star gives long las�ng control of 

Early blight, Late blight, powdery mildew and leafspots in wide 

range of crops.  

 

Direc�ons of use: 
• Use Carial Star no more than 4 �mes per season, as two 

consecu�ve sprays separated by fungicide of different 

mode of ac�on. 

• Avoid spraying on young transplants or in nurseries. 

 Wار5ال ستار

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
و(ام�د  LM21.9% + دا;فينوكونازول 21.9ماندي %

 مركز مستحلب

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
، [ارJال  � Lعال� �

þال ستار مب�د فطري جهازي وقا�Jار]
� تØمل أحدهما  DEفعالت � DEستار ;حتوي ع= مادت

األخرى لمØافحة ط�ف واسع من األمراض الفط*Jة 
� تص�ب المحاص�ل مثل: ت�قعات األوراق 

zQال
، واللفحة  � LQالب�اض الزغ ، �

zÎة، الب�اض الدق�J*الفط
 الم�كرة والمتأخرة ع= مدى واسع من المحاص�ل. 

 

 : ارشادات االستخدام
� الموسم،   4استخدام [ارJال ستار  •

مرات لÛل محصول rحد أق¾ ��
� ;فصل ب°نهم مب�د آخر من مجموعة أخرى DEعتrمتتا � DEكرشت 

ة • DMتجنب استخدامه ع= األشتال الصغ 

 السم�ة للنحل: غDM سام
 غDM سام السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Non toxic to Bees 
Non toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

 يوم 1
1 day 

80-100  Æ 200مل  zMل 
80 – 100 ml / 200 liters 

ا²نوز، العفن األسود، العفن الرمادي،  ëMاألن
اللفحة الم�كرة، اللفحة المتأخرة، الب�اض 
، ت�قع السôتورJا، ت�قعات األوراق  �

zÎالدق�
 الفط*Jة

Anthracnose, black mold, grey 
mold, late blight, early blight, 
powdery mildew, septoria leaf 

sot, fungal leaf spots 

 البندورة، الفلفل، ال�اذنجان
Tomato, pepper, eggplant 

 أ;ام 3
3 days 

80-100  Æ 200مل  zMل 
80 – 100 ml / 200 liters 

اللفحة الم�كرة، اللفحة المتأخرة، الب�اض 
، ت�قع السôتورJا، العفن الرمادي،  �

zÎالدق�
 ت�قعات األوراق الفط*Jة

Early blight, late blight, powdery 
mildew, septoria leaf spot, grey 

mold, fungal leaf spots 

 ال�طاطا
Potato 

 يوم 1
1 day 

80-100  Æ 200مل  zMل 
80 – 100 ml / 200 liters 

، موت  �
zÎالب�اض الدق� ، � LQالب�اض الزغ

 االزهار
Downy mildew, powdery 

mildew, fruit rot 

القرع�ات: الخ�ار، الÚوسا، الشمام، 
 ال�طيخ

Cucurbits: cucumber, squash, 
melon, watermolon 

 أ;ام 7
7 days 

100  Æ200مل  zMل 
100 ml / 200 liters 

 اللفحة السوداء
Black scorch 

 النخ�ل
Palm trees 
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Equa�on Pro 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Cymoxanil 30% + Famoxadone 22.5% 

WDG 

Uses and mode of ac�on: 
Equa�on Pro is a systemic preventa�ve 

and cura�ve fungicide-bactericide for the 

control of early and late blight on tomato 

and potato crops, also for the control of 

downy mildew on cucurbits, grape and 

le¢uce. Equa�on pro contain two ac�ve 

ingredients: Famoxadone which inhibit 

spore germina�on and mycelial growth by 

inhibi�ng mitochondrial respiratory chain in the fungal cells 

which give Equa�on pro long las�ng effect, and Cymoxanil a 

systemic fungicide for downy mildew with short protec�ve 

ac�vity 4-5 days, but feature excep�onal cura�ve ac�on 

against early and late blight on potato and has fast �ssue pen-

etra�on.  

Direc�ons of use: 
• Apply Equa�on Pro ASAP aer rainfall that have washed 

off the previous contact fungicide. 

• Equa�on Pro has fast �ssue penetra�on in the plants; 

don’t repeat the treatment if treated crop had rainfall 3 

hours aer applica�on. But repeat the treatment if the 

rainfall exceeds 20mm in 2 hours. 

• Equa�on Pro can be mixed with all compounds except 

ones with high alkalinity to avoid phytotoxicity.  

 إ#ftشن برو

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
% حب°�ات 22.5% + فامكسادون 30سا;موكسان�ل 

 قاrلة لإلنlشار rالماء

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي عضوي جهازي،  -إÑK²شن برو مب�د فطري DMكتr

� الم�كرة والمتأخرة  DEافحة اللفحتØلم ، � Lوعال� �
þوقا�

ع= الطماطم وال�طاطا، وكذلك لمØافحة الب�اض 
� ع= القرع�ات والعنب والخس. ;حتوي ع=  LQالزغ

� هما: الفاموكسادون: و�â مادة مانعة  DEفعالت � DEمادت
� ضد 

þعها الوقا�rطاr � DMا، تتمJلتنفس الميتوكوندر
ة زمن�ة طJKلة  zMس�ليوم لف�األبواغ الساrحة والم

� متواصل.  Lمفعول بيولو�r فضلهاr تمتع المب�دJو
الس�موكسان�ل: وهو مب�د فطري جهازي لمØافحة 

� قصDM من 
þشاطه الوقا�÷ ، � LQأ;ام  5–4الب�اض الزغ

� الم�كرة والمتأخرة ع= ال�طاطا، ينفذ  DEملحوظ للفحت � Lمفعول عال�r � DMتمJو
 .
b
 متجا÷سا

b
 ¶_عة إu أ÷سجة الشتلة وJتوزع rداخلها توزJعا

 : ارشادات االستخدام
� أقرب فرصة ممكنة rعد سقوط األمطار  Ñشن� برش إK² يو  •

برو ��
� تكون قد غسلت المب�د الفطري العامل rالمال 

zQوالذي رش  مسهال
 ق�ل ذلك

ساعات، فال  3إÑK²شن برو ;متص ¶_عة من ق�ل الن�ات خالل  •
 zQم�اە األمطار حr ب غسلهöستوجب إعادة رشه ¶سì3  عدr ساعات

�  20الرش ولÚن ;عاد رشه إذا هطل أëM² من  DEمم مطر خالل ساعت 

•  DMخلط مع معظم المب�دات األخرى عدى المرك�ات ذات التأث;
 لlسمم الن�ات

b
 القلوي تفاد;ا

 السم�ة للنحل: غDM سام
 سام لألسماك السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: دو(ون   فر÷سا.  -ال_1

Non toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: DuPont—France 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

100  Æ200مل  zMل 
100 ml / 200 liters 

، الت�قعات الفط*Jة  � LQالب�اض الزغ
Jة DMوال�كت 

Downy mildew, fungal and 
bacterial spots 

القرع�ات: الخ�ار، الÚوسا، ال�طيخ، 
 الشمام

Cucurbits: cucumber, squash, 
watermelon, melon 

 أ;ام 3
3 days 

 يوم 14
14 days 

100  Æ200مل  zMل 
100 ml / 200 liters 

 اللفحة الم�كرة، اللفحة المتأخرة
Early and later blight 

 البندورة
tomato 
 ال�طاطا
potato 

 يوم 28
28 days 

100 - 200  Æ 200غم  zMل 
100 – 200 gm / 200 liters 

، الت�قعات الفط*Jة  � LQالب�اض الزغ
Jة DMوال�كت 

Downy mildew, fungal and 
bacterial spots 

 العنب واألشجار المثمرة
Grapes and fruit trees 
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Or�va 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Azoxystrobin 25% SC 

 

Uses and mode of ac�on: 
Or�va is a systemic preventa�ve and cu-

ra�ve fungicide, Or�va prevents the respi-

ra�on of fungi due to the disrup�on of 

electron transport chain, preven�ng ATP 

synthesis at site of Complex III within the 

mitochondrion which prevents the crea-

�on of new spores. Or�va is Xylem mobile 

which help provide control on �ssue that may have been 

missed with spray deposit and newly formed �ssues. Or�va is 

a compound with excellent control of many fungal diseases on 

wide range of crops (85 crops and registered in 70 countries 

worldwide). 

 

Direc�ons of use: 
• Strat the treatment when expec�ng favorable condi�ons 

of the disease, don’t wait for symptoms to appear. 

 اورتBفا

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 � DE)و zMمركز معلق25أزوك¿� س % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
، ;عمل اورت�فا  � Lعال� �

þاورت�فا مب�د فطري جهازي وقا�
ع= تعط�ل آل�ة التنفس للفط*Jات وJوقف إنتاج 
� مايتوكيندرJا الفطر ف�منع إن�ات األبواغ 

الطاقة ��
� rدا;ة اإلصاrة، وJمنع تكJKن 

وJوقف نمو الماìس�ل�ا ��
 من األوراق، ;متلك 

b
أبواغ جد;دة، ;متص تدرJج�ا

خاص�ة االنتقال عن ط*Jق الخشب مما ;منحه صفة 
� لم 

zQة ح�ث ي«تقل لحما;ة األوراق الحديثة الJالجهاز
 �

�� 
b
� عالم�ا DMلت عند الرش، مركب متمØشy تكن قد

مقاومة كثDM من األمراض ع= عدد كبDM من 
 uمحصول ومسجل  85المحاص�ل الزراع�ة تصل إ

 �
��70  .

b
 دولة عالم�ا

 

 : ارشادات االستخدام
 إrدا الرش مع توقع اإلصاrة وال ت«تظر حzQ ظهورها •

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 سام لألسماك السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Toxic to Bees 

Toxic to aqua�c life 

For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

200  Æ 200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

اللفحة الم�كرة، اللفحة المتأخرة، الب�اض 
 �

zÎالدق� 
Late blight, early blight, 

powdery mildew 

 البندورة، الفلفل
Tomato, pepper 

 أ;ام 3
3 days 

200  Æ 200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

 � LQالب�اض الزغ ، �
zÎالب�اض الدق� 

Powdery mildew, downy 
mildew 

القرع�ات: الخ�ار، الÚوسا، الشمام، 
 ال�طيخ

Cucurbits: cucumber, squash, 
watermelon, melon 

 يوم 14
14 days 

200  Æ 200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

نارJا zMالعفن الطري، األل 
So rot, alternernaria 

 القرن�ôط، الملفوف
Cauliflower, cabbage 

 يوم 14
14 days 

200  Æ 200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

 �
zÎة، الب�اض الدق�J*الت�قعات الفط 

Fungal spots, powdery mildew 
 االشجار المثمرة: الحمض�ات، المانجا

Fruit trees: citrus, mango 

- 200  Æ 200مل  zMل 
200 ml / 200 liters 

 ، �
zÎة، الب�اض الدق�J*الت�قعات الفط

 الب°ثيوم
Fungal spots, powdery mildew, 

pythium 

اء ون�اتات الJdنة �Éالمسطحات الخ 
Turf and ornamentals 



  

 

27 

  

Rizolex 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Tolcophos-Methyl 50% WP 

 

Uses and mode of ac�on: 
Rizolex is a preventa�ve and cura�ve fun-

gicide for the control of wil�ng diseases 

caused by Rhizoctonia on wide range of 

crops, used as soil treatment and seed 

dressing. Effec�ve on all soil types and 

doesn’t get affected by fer�lizers. 

 

Direc�ons of use: 
• Can be used in many ways, soil mixing, drenching, seed 

dressing, transplants dipping and spraying bulbs. 

 رايزولxس

 
� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 

 % مسحوق قاrل لل�لل50تولÚوفوس ميثل 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
� مØافحة امراض 

� فعال �� Lوعال� �
þمب�د فطري وقا�

الذبول المlس�ôة عن فط*Jات الرايزوكتون�ا ع= 
� معالجة 

ة من المحاص�ل، ìستخدم �� DMمجموعة كب
ب  zMمختلف أنواع ال �

(ة وتعق�م ال�ذور. فعال �� zMال
 القلJKة والحامض�ة وال يتأثر rاألسمدة المضافة. 

 

 : ارشادات االستخدام
(ة، سقا;ة rمحلول المب�د،  • zMعدة طرق: خلط مع الr مكن استخدامه;

 تعق�م لل�ذور، تغط�س ورش الدرنات واألrصال

 السم�ة للنحل: غDM سام

 سام لألسماك السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: سوميتومو   ال�اrان.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Sumitomo Chemical Co. – Japan 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 ط*Jقة االستخدام
Method 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

 عند الزراعة
At �me of plan�ng 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

 % وزن ال�ذور0.5
0.05% of seeds weight 

 سقا;ة
drench 

 معاملة rذور
Seed treatment 

 ذبول الرايزكتون�ا، عفن الجذور
Rhizoctonia wilt, 

rhizoctonia root rot 

اوات: البندورة، الخ�ار،  �Éالخ
الفلفل، ال�طيخ، الشمام، 

 ال�اذنجان، الفراولة
Vegetables: tomato, 

cucumber, pepper, wa-
termelon, melon, egg-

plant, strawberry 

 أ;ام 7
7 days 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

 2لzM محلول Æ م 3وÑستعمل  
Use 3 liters of solu�on / 

2Meter 

 تغط�س، سقا;ة
Drenching, dipping 

 ذبول الرايزكتون�ا، عفن الجذور
Rhizoctonia wilt, 

rhizoctonia root rot 

 الخس
le¢uce 

 ق�ل الزراعة
Before plan�ng 

800  Æ 200غم  zMل 
800 gm / 200 liters 

 تغط�س، سقا;ة
Drenching, dipping 

 ذبول الرايزكتون�ا، عفن الجذور
Rhizoctonia wilt, 

rhizoctonia root rot 

 ال�طاطا
Potato 

 2غم Æ م 2 -
2gm / Meter 2 

 سقا;ة
Drench 

 ذبول الرايزكتون�ا، عفن الجذور
Rhizoctonia wilt, 

rhizoctonia root rot 

اء ون�اتات  �Éالمسطحات الخ
 الJdنة

Truf and ornamentals 
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Tachigaren 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Hymexazol 30% L 

 

Uses and mode of ac�on: 
A systemic preventa�ve and cura�ve fun-

gicide for the control of wil�ng diseases 

caused by soil-born and seed transmi¢ed 

fungi, like damping off, root rot and 

crown root rot on wide range of crops, 

vegetables and ornamentals. has a syner-

gis�c effect on endogenous auxin, there-

by promo�ng root growth. This in turn leads to increased cold 

resistance, reduced flooding damage and a reduc�on in the 

phytotoxic effects of some herbicides. 

 

Direc�ons of use: 

 تاشBجار5ن

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % سائل. 30ه�مكسازول 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
 �

�� 
b
، فعال جدا � Lوعال� �

þمب�د فطري جهازي وقا�
مØافحة أمراض الذبول الناتجة عن الفط*Jات 

(ة وال�ذور، مثل عفن ال�ذور، موت  zMال �
المستوطنة ��

ال�ادرات وعفن الجذور ع= عد;د من المحاص�ل 
اوات ون�اتات الJdنة، [ما ;متلك فعال�ة  �Éوالخ

� زJادة معدل التجذير وزJادة مقاومة 
فسيولوج�ة ��

األشتال للحرارة المنخفضة. ;متص من ق�ل الن�ات 
 uتحول اJأجزاء الن�ات و �

zا�r �
¶_عة وJ«تقل ��

 جلوس�دات لقتل الفطر وت«ش�ط نمو الن�ات. 

 

 : ارشادات االستخدام

 السم�ة للنحل: غDM سام

 غDM سام السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: مlسوي   ال�اrان.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Mitsui Chemicals Agro – Japan 

 ط*Jقة االستخدام
Use Method 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

ة  سقا;ة rعد الزراعة م�ا12
Drenching aer plan�ng 

200-400  Æ200مل  zMل 
200 – 400 ml / 200 liters 

موت ال�ادرات (فيوزارJم، ب°ثيوم، 
 رايزكتون�ا)

Damping off (fusarium, 
Pythium, rhizoctonia) 

 الخ�ار، ال�طيخ، الشمام، الÚوسا
Cucumber, watermelon, squash 

ة  سقا;ة rعد الزراعة م�ا12
Drenching aer plan�ng 

200-400  Æ200مل  zMل 
200 – 400 ml / 200 liters 

موت ال�ادرات (فيوزارJم، ب°ثيوم، 
 رايزكتون�ا)

Damping off (fusarium, 
Pythium, rhizoctonia) 

 البندورة، الفلفل، ال�اذنجان
Tomato, pepper, eggplant 

(ة zMالr عد التغط�ةr 
Drenching aer plan�ng 

� المراحل األوu لإلصاrة
�� 

At the beginning of symptoms 

200-400  Æ200مل  zMل 
200 – 400 ml / 200 liters 

عفن الجذور (فيوزارJوم، ب°ثيوم، 
 رايزكتون�ا)

Root rot (fusarium, Pythium, 
rhizoctonia) 

 األشجار المثمرة
Fruit trees 

ة  سقا;ة rعد الزراعة م�ا12
Drenching aer plan�ng 

200-400  Æ200مل  zMل 
200 – 400 ml / 200 liters 

عفن الجذور (فيوزارJوم، ب°ثيوم، 
 رايزكتون�ا)

Root rot (fusarium, Pythium, 
rhizoctonia) 

اء �Éالمسطحات الخ 
Turf 

ة  سقا;ة rعد الزراعة م�ا12
Drenching aer plan�ng 

200  Æ200مل  zMل 
200 – 400 ml / 200 liters 

عفن الجذور (فيوزارJوم، ب°ثيوم، 
 رايزكتون�ا)

Root rot (fusarium, Pythium, 
rhizoctonia) 

 الفراولة
Strawberry 
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Thiovit Jet 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Sulfur 80% WG 

 

Uses and mode of ac�on: 
Thiovit Jet is an organic preventa�ve and 

cura�ve fungicide-acaricide, Thivit Jet 

feature a contact and residual ac�vity, 

with par�cle size below 6 micron (50% 

between 1-3 micron) which leads to even 

distribu�on that doesn’t lead to phytotox-

icity in the plant �ssue, used for the con-

trol of powdery mildew and scab on vegetables and fruit trees. 

Frequent treatment with Thiovit Jet will inhibit mite popula-

�ons. 

 

Direc�ons of use: 
• To avoid phytotoxicity avoid spraying during hot hours 

during the day. 

• Thiovit Jet can be mixed with copper compounds and 

most pes�cides and fungicides. DO NOT apply Thiovit Jet 

in combina�on with spraying oils except to deciduous fruit 

in dormant period. 

 ثيوفBت جBت

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
Jت  LMلة للذو(ان. 80كrحب°�ات قا % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي  -مب�د فطري � الزراعات –ح_1

� ìستخدم �� LQ²عنا
� 50العضJKة، ;متاز rأن  DE3 - 1% من حجم ذراته ب 

م�كرون، مما  6م�كرون وما ت�zÎ ال يتجاوز حجم 
يؤدي اu انlشار ذراته ع= سطح الن�ات ¶شØل 

ار ع= األوراق.  �
مlساوي وال ìسöب حروق أو أ
� والجرب ع= 

zÎستعمل لمقاومة مرض الب�اض الدق�ì
اوات واألشجار المثمرة، [ما أن استعمال  �Éالخ

 ثيوف�ت rانتظام ;حد من تØاثر العنا²ب. 

 

 : ارشادات االستخدام
� حرق الن�ات تجنب الرش خالل ساعات النهار الحارة  •

1òلتحا
 وخالل ساعات سطKع الشمس

;مكن مdج ثيوف�ت جت مع المرك�ات النحاس�ة ومعظم المب�دات  •
Jة إال أنه ال ;مdج مع الJdوت rأنواعها  الح_1

 السم�ة للنحل: غDM سام

 غDM سام السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

200-400  Æ 200غم  zMل 
200 – 400 gm / 200 liters 

 �
zÎالعنا²ب، الب�اض الدق� 

Spider mites, powdery mildew 

 البندورة، الفلفل، الفراولة، الخ�ار
Tomato, pepper, strawberry, 

cucumber 
 أ;ام 3

3 days 
500  Æ200غم  zMل 

500 gm / 200 liters 
 العنا²ب

Spider mites 
 أشجار النخ�ل
Palm trees 

 أ;ام 3
3 days 

500  Æ200غم  zMل 
500 gm / 200 liters 

، العنا²ب �
zÎالب�اض الدق� 

Powdery mildew, spider mites 
 األشجار المثمرة
Fruit trees 
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Switch 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Cyprodinil 37.5% + Fludioxonil 25% WG 

 

Uses and mode of ac�on: 
fungicide that combines two highly effec-

�ve ac�ve ingredients that offer out-

standing control of gray mold (Botry�s) 

and other important diseases in brassica, 

onion, grape, vegetable and strawberry 

crops. Switch protects the leaves and fruit 

by working on both the plant surface and 

inside the plant. Switch a¢acks disease 

pathogens at four different stages in the 

pathogen life cycle to provide long-las�ng control at low use 

rates.  Switch has excellent control for secondary fungi: Alter-

naria, Anthracnose, Cladosporium, Aspergillus and many oth-

ers. 

 

Direc�ons of use: 

 سc5tش

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
ودي«�ل  LMحب°�ات 25% + فلودوكسون�ل 37.5سي %

 قاrلة لل�لل

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
مب�د فطري جهازي ومالمسة يرش ع= المجمKع 

ي لمØافحة األعفان مثل البوترايlس ع=  �Éالخ
Jة ون�اتات الJdنة  �Éأشجار العنب والزراعات الخ
اء. ¶سöب  �Éالمسطحات الخ �

وغفن التا;فوال ��
 � DEقتJ*طr فإنه ;عمل � DEفعالت � DEاحتوائه ع= مادت

 �
zQات الJ*للقضاء ع= الفط DMالتأث �

�� � DEمختلفت
 �

مواقع  4اl²سöت مناعة، ح�ث انه يهاجم العفن ��
� rفعال�ة ممتازة ضد  DMمختلفة لمنع إن�ات األبواغ، يتم

ا²نوز  ëMا واألنJنار zMة مثل األلJKافح األمراض الثانØJساقط الثمار وyاألعفان و
ها.  DMجلس وغ LMوم واألسJالدوسبورÛوال 

 

 : ارشادات االستخدام

 السم�ة للنحل: غDM سام

 غDM سام  السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: س°نجي«تا  سÑK_ا. —ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

 أ;ام 3
3 days 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

 �
�Qوتي DMلØالعفن الرمادي، العفن الس 
Grey mold, white mold 

(sclero�nia) 

 البندورة، ال�اذنجان، الخ�ار
Tomato, eggplant, cucumber 

 يوم 14
14 days 

150-200  Æ 200غم  zMل 
150 – 200 gm / 200 liters 

 �
�Qوتي DMلØالعفن الرمادي، العفن الس 
Grey mold, white mold 

(sclero�nia) 

 الفاصول�اء
Beans 

 يوم 14
14 

days 

200  Æ 200غم  zMل 
200 gm / 200 liters 

 العفن األب�ض، بوترايlس األوراق
Grey mold, white mold 

(sclero�nia) 

 ال�صل
Onion 

 يوم 14
14 days 

200 - 240  Æ 200غم  zMل 
200 – 240 gm / 200 liters 

 العفن األب�ض
white mold (sclero�nia) 

 الفراولة
Straberry 

 يوم 21
14 days 

 كغم Æ هكتار  1
1 KG / Hectares 

 عفن األزهار
Flower rot (Monilinia) 

أشجار الفا²هة: الخKخ، الدراق، 
 المشمش

Fruit trees: Plums, peaches, 
apricots 

- 
200 - 240  Æ 200غم  zMل 

200 – 240 gm / 200 liters 
 العفن العنقودي

Grey mold (botry�s) 
 ن�اتات الJdنة

Ornamentals 

- 
 كغم Æ هكتار  1.5

1.5 KG / hectares 
 العفن األب�ض
Snow mold 

اء �Éالمسطحات الخ 
Turf grass 
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Uniform 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Azoxystrobin 28.2% +Metalaxyl –M 10.9% 

SE 

Uses and mode of ac�on: 
Uniform is a systemin preventa�ve and 

cura�ve fungicide with dual mode of ac-

�on as it contains two ac�ve ingredients, 

Uniform protects treated crops against 

wide range of fungi: phytophthora, rhi-

zoctonia, Pythium, sclero�nia and many 

others, that damage crops and limits the 

yield. Uniform is very economic compared 

to other compe��ve mixtures, one treatment of Uniform is 

equivalent to 3 treatments from the usual mixtures, easy to 

use and compa�ble with many crops and oil types. 

Direc�ons of use: 
• Uniform is only recommended for soil treatment, don’t 

use as foliar spray! 

• For best results use within 3 days from transplan�ng, or 

aer the transplants become fully developed if direct 

seeded. 

• Add 0.5 liters of uniform per 1000 liters water and give 50 

– 70 ml per transplant. 

• For fer�ga�on systems, add 0.5 – 0.75 liters uniform per 

greenhouse or 5000 meter2 mul�span. 

 يونBفورم

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 � DE)و zM10.9إم -%  + ميتال�كس�ل 28.2أزوك¿� س % 

 معلق قاrل لالستحالب. 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
، ذو تأثDM مزدوج  � Lوعال� �

þمب�د فطري جهازي وقا�
، ;قوم rحما;ة  � DEفعالت � DEالحتوائه ع= مادت 

b
نظرا

الن�اتات المعاملة ضد العد;د من الفط*Jات الممرضة 
وت°ن�ا  DMلØمثل الفايتوفتورا، الب°ثيوم، الرايزوكتون�ا، الس

 rالغة rالمحاص�ل. 
b
ارا �
� تحدث أ

zQها، ال DMوغ
 للمزارع ح�ث ;عتr LMد;ال 

b
يون�فورم اقتصادي جدا

للخلطات التقل�د;ة وJؤمن حما;ة فعالة من معاملة 
� عن استخدام 

�Q3واحدة تغ  �
مب�دات، سهل ��

التطبيق يناسب جميع انواع المحاص�ل ومختلف 
(ة أو شدة اإلصاrة.  zMالزراعات مهما [انت نوع�ة ال 

 : ارشادات االستخدام
ي • �Éع الخKة فقط وال يرش ع= المجم) zMضاف لل; 

أ;ام من نقل األشتال لألرض الدائمة، او rعد  3;فضل إضافته خالل  •
ة � حالة زراعة ال�ذور م�ا12

 ا²تمال اإلن�ات ��

لzM ماء وyسzÎ األشتال rمعدل  1000لzM يون�فورم لÛل  0.5;ضاف  •
 مل Æ شتلة 75 - 50

لzM يون�فورم  0.75 - 0.5لإلضافة بنظام الري rالتنق�ط ;ضاف  •
 5000بيوت rالس�lك�ة أو صالة مك�فة مساحة  r10السمادة لÛل 

 مzM م*(ــع

 السم�ة للنحل: غDM سام
 سام لألسماك السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 المرض
Disease 

 المحصول
Crop 

- 

 ملÆ هكتار 1000-1500
200  Æ200مل  zMل 

 
1000 – 1500 ml / hectares 

200 ml / 200 liters 

ا، سØلورÑش°ن�ا ëMرايزكتون�ا، ب°ثيوم، فايتوف 
Rhizoctonia, Pythium, 

Phytophthora, Sclero�um 

 القرع�ات: الخ�ار، ال�طيخ، الشمام
Cucurbits: cucumber, 
watermelon, melon 

ا، سØلورÑش°ن�ا ëMرايزكتون�ا، ب°ثيوم، فايتوف 
Rhizoctonia, Pythium, 

Phytophthora, Sclero�um 
 البندورة، ال�اذنجان، الفلفل

 امراض الذبول
Wil�ng disease األشجار المثمرة 

ا، سØلورÑش°ن�ا ëMرايزكتون�ا، ب°ثيوم، فايتوف 
Rhizoctonia, Pythium, 

Phytophthora, Sclero�um 
 ال�طاطا



  

 

32 

  



  

 

33 

  

Fuzilade Max 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Fluazifop-P-Butyl 12.5% EC 

Uses and mode of ac�on: 
Fuzilade Max is a selec�ve post emer-

gence herbicide used to control annual 

and perennial narrow leaf grass weeds, in 

wide range of broadleaf crops, Fuzilade 

Max can be used at different crop grow 

stages and under adverse climate condi-

�ons with maximum safety, Fuzilade Max 

is registered on more than 60 crops in 

over 50 countries worldwide, which 

makes it the number one narrowleaf 

herbicide in the world. Fuzilade Max contain the newly devel-

oped ISO-Link technology which gives quicker uptake, greater 

rainfastness and be¢er levels of control of volunteer cereals 

and grass weeds than ever before. 

Direc�ons of use: 
• For best results apply the treatment on newly emerged 

weeds in rapid growth stage, don’t apply if under drought 

stress. 

• Use Fuzilade Max in a spry mixture of 1 liter to 200 – 400 

liters of water per hectare, use the high water value for 

thick bushes. 

• Fuzilade Max contain ISO-Link adjuvant, DO NOT add adju-
vants to the tank mix unless you exceed 200 liters of water 
per 1 liter of Fuzilade Max ra�o. 

 فيوز5لBد ما#س

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مركز مستحلب12.5بيوتل -ب-فلوزJفوب

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
فيوزJل�د ما²س مب�د أعشاب اخت�اري ìستخدم rعد 
اإلن�ات لمØافحة األعشاب رف�عة األوراق (النج�ل�ة) 

� المحاص�ل ع*Jضة األوراق. 
الحول�ة والمعمرة ��

;مكن استخدامه ضمن مدى واسع من مراحل النمو 
 �

� درجات الحرارة المختلفة ��
و(درجة أمان عال�ة و��

العد;د من المحاص�ل ع*Jضة األوراق، مسجل 
� أëM² من 

محصول وف�ما يJdد عن  60الستخدامه ��
دولة مما ;جعله المب�د األول لمØافحة األعشاب  50

� العالم. 
� المحاص�ل ع*Jضة األوراق ��

رف�عة األوراق ��
لينك الجد;دة -;حتوي ترك�ب المب�د ع= تقن�ة أيزو

 لتع� األداء األفضل من 
b
� صممت خص�صا

zQال
Jائ�ة، ايزو � DMساعد ع= -الناح�ة البيولوج�ة والفy لينك

التصاق رذاذ الرش ع= أوراق األعشاب وyساعد ع= 
� لرذاذ الرش مما يJdد كفاءة االمتصاص بوقت أ2ع.  DMشار متمlان 

 

 : ارشادات االستخدام
للحصول ع= أفضل النتائج ;جب أن يتم الرش rعد إن�ات األعشاب  •

 و(مرحلة النمو ال«شط ول�س تحت تأثر العطش

� محلول رش  •
لzM لÛل هكتار  400 - 200استعمل فيوزJل�د ما²س ��

 واستعمل الÛم�ة األLM² من الماء عند رش األعشاب الÚث�فة

ة (أيزو • لينك) لذلك ال -;حتوي فيوزJل�د ما²س ع= مادة الصقة نا12
لzM فيوزJل�د ما²س مع  1دا�s إلضافة مادة الصقة إال إذا تم خلط 

� هذە الحالة ينصح rاستعمال مادة الصقة  200أëM² من 
لzM ماء، ��

 لÛم�ة الماء اإلضاف�ة

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 

 سام لألسماك السم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

ة األمان zMف 
PHI 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 األعشاب
Weed 

 المحصول
Crop 

 يوم 28
28 days 

 لÆ zM هكتار 3
3 liters / hectare 

 األعشاب المعمرة ذات األوراق الرف�عة
Narrow leaf perineal weeds 

 أشجار الفا²هة
 (الزراعات المكشوفة)

Fruit trees, open field 

 يوم 56الشمندر والجزر 
Beet and carrot 56 days 

 يوم 21ال�قدو÷س وال�صل 
Parsley and onion 21 days 

 لÆ zM هكتار 3
3 liters / hectares 

 لÆ zM هكتار 1.5
1.5 liters / hectares 

 األعشاب المعمرة ذات األوراق الرف�عة
Narrow leaf perineal weeds 

ي، الراي جراس LMالشوفان ال 
Wild oat, ryegrass 

 الشمندر، الجزر، ال�قدو÷س، ال�صل
Beet, carrot, parsley, onion 

 يوم 28
28 days 

 لÆ zM هكتار 3
3 liters / hectares 

 لÆ zM هكتار 1.5
1.5 liters / hectares 

 األعشاب المعمرة ذات األوراق الرف�عة
Narrow leaf perineal weeds 

ي، الراي جراس LMالشوفان ال 
Wild oat, ryegrass 

س�م LMال 
Alfalafa 
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Actelic 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Pyrimiphos -Methyl 50% EC 

Uses and mode of ac�on: 
Actelic is an organophosphorus insec�-

cide for the control of wide range of pub-

lic health insects like: mosquitos, flies, 

cockroaches, fleas, ants and crawling in-

sects, Actelic feature a contact, respirato-

ry and stomach ac�on, Actelic has low 

mammalian toxicity which makes it ideal 

for urban and industrial areas, food prep-

ara�on and storage facili�es and grain 

silos, as well as beach steriliza�on, waste 

dumps and containers, because of the high residual ac�vity 

that can quickly knock-down insects. 

Direc�ons of use: 

 أ#تBلك

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % مركز مستحلب. 50ميثل -rاي*Jم�فوس 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي فسفوري ìستخدم لمØافحة  أ²ت�لك مب�د ح_1
ات الصحة العامة مثل:  مجموعة واسعة من ح_1

اغ�ث، النمل،  LMال ، DMاصÉاب، الrال�عوض، الذ
ات الزاحفة ¶شØل عام. ;عمل rالمالمسة  والح_1

� ¶سم�ة قلقلة للثد;ات مما  DMب. يتم�ôوالهضم والتض
� المناطق المأهولة السØان 

 لالستخدام ��
b
;جعله مثال�ا

والم«ش�ت الصناع�ة وم«ش�ت تحضDM وتخJdن المواد 
 þالغذائ�ة وصوامع الحبوب، وأ;ضا تعق�م الشوا�

ومك�ات وحاوJات النفا;ات، ¶سöب أثرە ال�خاري 
ات  � العا�u القادر ع= صعق وقتل الح_1

zÎوالمت�
 rفعال�ة و2عة. 

 : ارشادات االستخدام

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 

 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 االفة
Pest 

 اما²ن االستخدام
Target area 

50-200  Æماء 10مل zMل 
50 – 200 ml / 10 liters 

water 

 الخنافس، السوس، عثة الحبوب، عثة الفا²هة، عثة
 الفا²هة الجافة، العثث الصغرى، عنكبوت
ل�ة الب«�ة، عثة المنازل � �Mالحبوب، العثة الم 

Beetles, weevils, grain moth, fruit moth, fluor mite, 
lesser moth, dried fruit moth, cereal mite, flat grain 

beetle, brown house moth, house moth 

معاملة المخازن الفارغة، الصوامع ومعاملة ا�²اس 
 الحبوب

Disinfesta�ons of empty grain stores, 
silos, treatment of bagged small grains 

 السطKح االسمن�lة غDM المدهونة
Unpainted concrete surfaces 

100  Æ ماء 10مل zMل 
100 ml / 10 liters water 

 الذrاب وال�عوض
Flies and mosquitoes 

 المسالخ، حظائر الحيوانات، اما²ن ت*(�ة الدواجن
Indoor residual spray slaughter houses, 

dairy, factories, poultry houses 

100  Æ ماء 10مل zMل 
100 ml / 10 liters water 

 الذrاب وال�عوض
Flies and mosquitoes 

الحظائر، مح�ط بيوت الحيوانات، صفائح 
 القمامة، معاملة االسمدة العضJKة

Outdoor: stockyards, around animal 
houses, refuse �ps, bins and compost 

heaps 
100  Æ ماء 10مل zMل 

100 ml / 10 liters water 
 DMابrالد 
Wasps 

 االعشاش
Outdoor nests 
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معدل استخدام محلول 
 الرش Æ وحدة المساحة

 �
لzM من  1[م�ة المب�د ��

 المحلول
 مادة فعالة Æ لوحدة المساحة محلول التخف�ف

ط*Jقة الرش واآلفة 
 المستهدفة

 رش األسطح

رش محلول المبيد على 
مل / متر  40األسطح بمعدل 

 مربع

 بعوض المالريا 2غم / م 2 - 1 ماء مل 100 - 50

الذباب والبعوض داخل  2غم / م 0.5 ماء مل 25
 المنازل

 الذباب (خارجياً) 2غم / م 2 - 1 ماء مل 100 - 50

 الصراصير 2غم / م 2 - 1 ماء مل 100 - 50

 �
�� الرش الفضا

 ال�عوض  

 التض�ôب الحراري

�  مل 100 لÆ zM هكتار 2 DEوس DMك Æ هكتار 100 ديزل Æ الجهاز ال�دوي غم 

�  مل 40 لÆ zM هكتار 5 DEوس DMك Æ هكتار 100 ديزل Æ الجهاز المحمول ع= آل�ات غم 

 الرذاذ متنا�â الصغر  

�  مل 400 لÆ zM هكتار 0.5 DEوس DMك Æ هكتار 100 ديزل Æ غم  �
 أر��

�  مل 200 لÆ zM هكتار 2 DEوس DMك Æ هكتار 200 ديزل Æ الطائرات غمr 

 الذrاب  

 التض�ôب الحراري

�  مل 200 لÆ zM هكتار 2 DEوس DMك Æ هكتار 200 ديزل Æ الجهاز ال�دوي غم 

�  مل 80 لÆ zM هكتار 5 DEوس DMك Æ هكتار 200 ديزل Æ الجهاز المحمول ع= آل�ات غم 

 الرذاذ متنا�â الصغر

�  لzM  1 لÆ zM هكتار 0.5 DEوس DMك Æ هكتار 250 ديزل Æ غم  �
 أر��

�  مل 400 لÆ zM هكتار 2 DEوس DMك Æ هكتار 400 ديزل Æ الطائرات غمr 

 يرقات ال�عوض

 لم�اە الضحلة غم Æ هكتار 50 ماء مل 1 لÆ zM هكتار 100

 الم�اە العم�قة غم Æ هكتار 500 ماء مل 10 لÆ zM هكتار 100
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Target Pest and Situa�on 
Ac�ve Ingredi-

ent / Area 
Diluent 

Amount Of 
Actelic for 1 

Liter of Spray 

Rate of Diluted Prod-
uct / Area 

Residual  

Malaria mosquito 1 – 2 g/m2 water 50 – 100 ml 
Apply spray solu�on at 

a rate of 40 ml per m2 

of surface 

Flies and mosquito: indoors 0.5 g / m2 water 25 ml 

Flies and mosquito: outdoors 1 – 2 g / m2 water 50 – 100 ml 

cockroaches 1 – 2 g / m2 water 50 – 100 ml 

Space treatment 

mosquitoes   

Thermal fog   

Hand held 100 g / ha Kerosene/diesel 100 ml 2 L / ha 

Vehicle mounted 100 g / ha Kerosene/diesel 40 ml 5 L / ha 
Cold aerosol ULV   

Ground 100 g / ha Kerosene/diesel 400 ml 0.5 L / ha 

aerial 200 g / ha Kerosene/diesel 200 ml 2 L / ha 

flies   

Thermal fog   

Hand held 200 g / ha Kerosene/diesel 200 ml 2 L / ha 

Vehicle mounted 200 g / ha Kerosene/diesel 80 ml 5 L / ha 

Cold aerosol ULV   

Ground 250 g / ha Kerosene/diesel 1 L 0.5 L / ha 

aerial 400 g / ha Kerosene/diesel 400 ml 2 L / ha 

Mosquito Larvicide 

Short persistence/ shallow water 50 g / ha water 1 ml 100 L / ha 

Long persistence/ deep water 500 g / ha water 10 ml 100 L / ha 
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Advion Ant Gel 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Indoxacarb 0.05% Gel 
 

Uses and mode of ac�on: 
Advion gel ant bait provides excep�onal 

control for all ant species including sweet 

feeders, Advion Ant gel contain the newly 

developed ac�ve ingredient indoxacarb, 

which targets the insect’s metabolic pro-

cess by bioac�va�ng only within target 

insects. Advion ant gel combines the 

proven effect of indoxacarb and proprietary formula�on which 

combines food-grade inert carriers, highly effec�ve a¢ractants 

and carbohydrates to enhance the appeal to targeted ants. 

Ants find Advion Ant so a¢rac�ve that they have shown favor 

to it over other food sources. The slight delay in ant mortality, 

caused by the ac�ve ingredient, indoxacarb, allows ants to 

consume the bait and return to the nest to contaminate other 

ants, resul�ng in significant reduc�on in ant popula�ons. 

 

Direc�ons of use: 
• Apply 2 spots of gel per one-meter square 

• Increase the number of spots to 5 per meter square for 

high infesta�ons 

• Several small applica�ons distributed within an area are 

more effec�ve than 1 or 2 applica�ons of large quan��es 

• In some cases of high infesta�on, a thin layer of 3mm 
wide and 5mm long can give be¢er results 

 أدفيون جل للنمل

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % جل0.05إندوكساÙارب 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
أدفيون طعم جل للنمل يؤمن مØافحة ال مث�ل لها 

ضد [ل أنواع النمل الرئ�س�ة، rما فيها النمل المتغذي 
ع= السكر، أدف�ــون طعــم جــل للنمــل ;حتــوي علــى 

المــادة الفعالــة الجد;ــدة أندوكسـاÙارب، والتـي يتـم 
تحJKلهـا بيولوج�ـا الـى ص�غتهــا المب�ــدة للحشــرات 

بواســطة عمل�ــة األ;ض فــي النملــة. أدف�ـون طعـم جـل 
للنمل ;جمـع ب�ـن األداء المث�ـت لإلندوكسـاÙارب 

وتركي�ــة الجــل الجذاrــة جــدا للنمــل ليؤمــن مØافحــة 
قJKــة لط�ــف واسـع مـن النمـل. التأخDM الطف�ف 

rمعدل الوف�ات المlسöب من ق�ل المادة الفعالة إندوكساÙارب ìسمح للنمل 
rالتهام الطعم والعودة إu ملجأها ونقل الطعم إu داخل المستعمرة وتلوث 

� المستعمرة 
�� 

b
ها من النمل عن ط*Jق ت�ادل الطعم إu األفراد ال«شطة ج«س�ا DMغ

� مستوى اإلصاrة وموت الملÚة والقضاء ع= 
�� DMانخفاض كب uمما يؤدي إ

 المستعمرة. 

 

 : ارشادات االستخدام
� [ل مzM م*(ــع واحد •

: توضع نقطتان جل ��  الحد األد��

•  uادة ال«س�ة إJحالة  5;مكن ز �
� المzM الم*(ــع الواحد ��

نقاط ��
 اإلصاrة الشد;دة

•  ëM²أ �â والمتعدد للطعم ضمن مساحة محددة DMاالستعمال الصغ
ة DMمن [م�ات كب � DEفعال�ة من االستعمال الواحد أو االستعمال 

ة من الطعم الجل ذات الحجم:  • DMعض الحاالت ط�قة رق�قة صغr �
��

 سم طول قد تكون مناس�ة 5ملم عرض و 3

 السم�ة للنحل: غDM سام
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 
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Advion cockroach Gel 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Indoxacarb 0.6% Gel 
 

Uses and mode of ac�on: 
Advion gel ant bait provides excep�onal 

control for all cockroach species, adults 

and nymphs, Advion cockroach gel con-

tain the newly developed ac�ve ingredi-

ent indoxacarb, which targets the insect’s 

metabolic process by bioac�va�ng only 

within target insects. Advion cockroach 

gel combines the proven effect of indoxa-

carb and proprietary formula�on. Cock-

roaches find Advion cockroach gel so a¢rac�ve that they have 

shown favor to it over other food sources. The slight delay in 

cockroach mortality, caused by the ac�ve ingredient, indoxa-

carb, allows cockroaches to consume the bait and return to 

the harborage site to contaminate other cockroaches, resul�ng 

in significant reduc�on in infesta�on levels. 

 

Direc�ons of use: 
• Apply 2 spots of gel per one-meter square 

• Increase the number of spots to 5 per meter square for 

high infesta�ons 

• Several small applica�ons distributed within an area are 

more effec�ve than 1 or 2 applica�ons of large quan��es 

• In some cases of high infesta�on, a thin layer of 3mm 

wide and 5mm long can give be¢er results 

• Avoid applying Advion Cockroach Gel Bait to surfaces re-
cently treated with repellent residual insec�cide sprays 

• Areas where Advion has been applied should not be 
sprayed with repellent residual insec�cide 

• Avoid applying Advion to surfaces with temperatures ex-
ceeding 50 degrees, because the gel will lose its form and 
effec�veness 

 أدفيون جل لل�اص&% 
 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % جل0.6إندوكساÙارب 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
أدفيون طعم جل للÉاصDM يؤمن مØافحة ال مث�ل لها 
 DMاصÉأدف�ــون طعــم جــل لل ، DMاصÉضد [ل أنواع ال
;حتــوي علــى المــادة الفعالــة الجد;ــدة أندوكسـاÙارب، 

والتـي يتـم تحJKلهـا بيولوج�ـا الـى ص�غتهــا المب�ــدة 
ات. أدف�ـون طعـم  بواســطة عمل�ــة األ;ض فــي الح_1

جـل للÉاصDM ;جمـع ب�ـن األداء المث�ـت 
لإلندوكسـاÙارب وتركي�ــة الجــل الجذاrــة جــدا 

للÉاصDM ليؤمــن مØافحــة قJKــة لط�ــف واسـع مـن 
. التأخDM الطف�ف rمعدل الوف�ات المlسöب  DMاصÉلل
 DMاصÉسمح للì اربÙمن ق�ل المادة الفعالة إندوكسا

rالتهام الطعم والعودة إu ملجأها ونقل الطعم إu داخل المستعمرة وتلوث 
 uالمستعمرة مما يؤدي إ �

ها من للÉاصDM عن ط*Jق التهام األفراد الميتة �� DMغ
� مستوى اإلصاrة والقضاء ع= المستعمرة. 

�� DMانخفاض كب 

 

 : ارشادات االستخدام
� [ل مzM م*(ــع واحد •

: توضع نقطتان جل ��  الحد األد��

•  uادة ال«س�ة إJحالة  5;مكن ز �
� المzM الم*(ــع الواحد ��

نقاط ��
 اإلصاrة الشد;دة

•  ëM²أ �â والمتعدد للطعم ضمن مساحة محددة DMاالستعمال الصغ
ة DMمن [م�ات كب � DEفعال�ة من االستعمال الواحد أو االستعمال 

ة من الطعم الجل ذات الحجم:  • DMعض الحاالت ط�قة رق�قة صغr �
��

 سم طول قد تكون مناس�ة 5ملم عرض و 3

 rمب�د ك�ماوي  •
b
تجنب استعمال أدفيون ع= األما²ن المعالجة مؤخرا

 طارد

 األما²ن المعالجة rمب�د أدفيون ال تعامل rمب�د رش ك�ماوي آخر •

� يتم غسلها ¶شØل مستمر •
zQاألما²ن ال �

 تجنب استعمال أدفيون ��

� تتجاوز حرارتها  •
zQدرجة  50تجنب استعمال أدفيون ع= األسطح ال

 مئJKة ألن ذلك يlسöب ¶س�الن الطعم وفقدان فعاليته

 السم�ة للنحل: غDM سام
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 
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Aqua K-Othrine 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Deltamethrine 2% EW 

Uses and mode of ac�on: 
A synthe�c pyrethroid concentrate used 

as space spray to control a wide range of 

flying public health insects, such as: Ma-

laria mosquitoes, Dungue Fever mosqui-

toes, West Nile virus mosquitoes, mosqui-

toes, house flies and Sand flies the vector 

of Leishmania disease and locust. The 

water based and water-dilutable, the Film 

Forming Aqueous Spray Technology (FFAST) formula�on in-

crease the performance of space spray like an oil-based spray 

but with greater economical and environmental benefits. Aqua 

K-Othrine is mul�-func�onal in terms of applica�on, primarily 

it has been designed for Ultra Low Volume (ULV) use but also 

ideal for thermal fogging. Ideal for indoor and outdoor use. 

 

Direc�ons of use: 

 أ#وا �� أوث56ن

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
Jن  ëM2دلتا م �

þمستحلب ما� % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
 �

þستعمل للرش الفضا�ì دي مركزJو ëMJ DMي ب مب�د ح_1
ات الطائرة، مثل  لمØافحة مجموعة واسعة من الح_1

 �µعوض حr ،الضنك µعوض حr ،اJعوض المالرr
، ذrاrة الرمال الناقل  �u

� �Mاب المrالوادي المتصدع، الذ
 �

þلمرض اللشمان�ا والجراد. تم تركي�ه ع= أساس ما�
)µسy �

þبتقن�ة خاصة للرش الما�FFAST لتخف�فه (
� [أنه خفف 

þد فعال�ة الرش الفضا�Jdالماء مما يr
ات وتØلفة  DMالديزل مع الحفاظ ع= حجم القطr

اقتصاد;ة أقل وأمان ع= الب°ئة. ;مكن استخدام أ²وا  
�� أوث*Jن rعدة طرق ح�ث ;مكن استخدامه rط*Jقة 

) وJمكن استخدامه ULVالرش متنا�â الصغر (
 .
b
 وخارج�ا

b
 rط*Jقة التض�ôب الحراري، وJمكن رشه داخل�ا

 

 : ارشادات االستخدام

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: rاير   ألمان�ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Bayer – Germany  

 معدل االستخدام
Use rate 

 معدل التخف�ف
Dilu�on rate 

 ط*Jقة الرش
Applica�on method 

 اآلفة
Pest 

 مل Æ هكتار 500
500 ml / hectare 9  +1 الصغر �âالرذاذ متنا 

ULV 
 الذrاب
Flies 100 - 200 ل أو � �Mم Æ مل 

 مzM مكعب 2000لzM لÛل  1
2ml / house or 1 L / 20000 m200  –100  

 التض�ôب الحراري 1+  99
Thermal fogging 

 مل Æ هكتار 500
500 ml / hectare 9  +1 الصغر �âالرذاذ متنا 

ULV 
 ال�عوض

Mosquitoes 100 - 200 ل أو � �Mم Æ مل 
 مzM مكعب 2000لzM لÛل  1

2ml / house or 1 L / 20000 m200  –100  
 التض�ôب الحراري 1+  199

Thermal fogging 
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Arilon 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Indoxacarb 20% WG 

Uses and mode of ac�on: 
Arilon is a contact non-repellant insec�-

cide registered for the control of more 

than 20 pests, ideal use for flexible resi-

den�al and commercial applica�ons, con-

tain the newly developed ac�ve ingredi-

ent indoxacarb, which targets the insect’s 

metabolic process by bioac�va�ng only 

within target insects. The slight delay in 

insect’s mortality, caused by the ac�ve ingredient, indoxacarb, 

allows insects to return to the harborage site to contaminate 

other individuals, resul�ng in significant reduc�on in infesta-

�on levels. 

Direc�ons of use: 
• Can be sprayed indoors to treat cracks and nests with 

baits like Advion gel 

 أر5لون

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % حب°�ات قاrلة للذو(ان rالماء20إندوكساÙارب 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي ;عمل rالمالمسة، أرJلون مسجل  أرJلون مب�د ح_1

� ب�مØان�ة استعماله  20لمØافحة أëM² من  DMتمJآفة، و
� المناطق السكن�ة والتجارJة وأما²ن تحضDM وتخJdن 

��
المواد الغذائ�ة، ;حتــوي علــى المــادة الفعالــة الجد;ــدة 

إندوكسـاÙارب، والتـي يتـم تحJKلهـا بيولوج�ـا الـى 
ص�غتهــا المب�ــدة بواســطة عمل�ــة األ;ض فــي 

ات. التأخDM الطف�ف rمعدل الوف�ات المlسöب  الح_1
ات  من ق�ل المادة الفعالة إندوكساÙارب ìسمح للح_1
rالعودة إu ملجأها ونقل المب�د إu داخل المستعمرة 
� المستعمرة مما يؤدي 

ات ً �� ها من الح_1 DMوتلوث غ
� مستوى اإلصاrة والقضاء ع= 

�� DMانخفاض كب uإ
 المستعمرة. ل�س له أثر طارد. 

 

 : ارشادات االستخدام
 rدون أو  •

b
ات رشا ر الح_1

َ
 لمعالجة الشقوق وُ(ؤ

b
;مكن استعماله داخل�ا

 مع الطعوم مثل أدفيون جل

 السم�ة للنحل: غDM سام
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: س°نجي«تا   سÑK_ا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Syngenta crop protec�on AG – Switzerland 

 معدل الخلط
Mixing rate 

 معدل االستخدام
Use rate 

 اآلفة
Pest 

 � DMجالون ماء 10%: استخدم 0.05لعمل ترك Æ غم 
To mix 0.05% concentra�on use 10 gm / gallon 

water 
  

 � DM0.1لعمل ترك:% 
 غم Æ جالون ماء 20استخدم 

To mix 0.1% concentra�on use 20 gm / gallon 
water 

 اإلصاrة الخف�فة
0.05 %- 0.1) %2.5 - 5 ( zMل Æ غم 

Low infesta�ons 
0.05% - 0.1% (2.5 – 5 gm / L) 

  
 اإلصاrة الشد;دة

0.1) %5 ( zMل Æ غم 
Heavy infesta�on 

0.1% (5gm / L) 

 النمل
Ants 

 DMاصÉال 
Cockroaches 

 الذrاب
Flies 

 النمل األب�ض
Termites 

 DMابrالد 
Wasps 

 النطاطات
Grasshoppers 

الخنافس، ذوات المئة قدم، 
اصDM الل�ل، أبو مقص، ام أر(ــع 
 � zEالبق الن ، �

ة السمك الف¾�  وأر(عون، ح_1
Beetles, cen�pedes, crickets, earwigs, millipedes, 

silverfish, s�nk bugs 
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Final all-Weather Blox 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Brodifacoum 0.005% Wax Blocks 

 

Uses and mode of ac�on: 
Final is the 2nd genera�on single-feeding 

an�coagulant for the control of rats and 

mic, contains the powerful ac�ve ingredi-

ent, Brodifacoum, which provides be¢er 

control of rats and mites than Bromadio-

lone, resistant to high humidity and molds 

which makes it ideal for sewers. 

Direc�ons of use: 
• To be use in areas away from children and pets, inside 

heat and tamper resistant bait-sta�ons. 

 اول و5ذر Dلوكس فاينال

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % قوالب شمع�ة0.005برود;فا²وم 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
فاينال هو سم مزمن مانع لتجلط الدم من الج�ل 

� لمØافحة القوارض، ;حتوي ع= المادة الفعالة 
الثا��

برود;فا²وم شد;دة الفعال�ة ع= القوارض مقارنة 
 �

rمب�دات القوارض مانعة التجلط من الج�ل الثا��
األخرى مثل برومديولون، ;متاز rمقاومة الرطK(ة 

 لالستخدام 
b
العال�ة ومقاومة لألعفان مما ;جعله مثال�ا

 . �æف الصÉات الØش� �
�� 

 

 : ارشادات االستخدام
 عن األطفال والحيوانات األل�ف،  •

b
يتم استعمال هذا المب�د rع�دا

� محطات طعوم خاصة مقاومة للحرارة
 وJفضل استعماله ��

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: rل البراتورJز   أم*ØJا.  -ال_1

For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Bell Laboratories, Inc – USA 

ة االستخدام zMف 
Treatment period 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

وJد المستمر للطعوم [ل  � zMأ;ام ع= األقل أو  10يتم ال
 اعتمادا ع= ÷شاط الجرذان

Maintain an 
uninterrupted supply of fresh bait for at 
least 10 days or un�l signs of rat ac�vity 

cease. 

 مكعب Æ منطقة 22 - 5
 Æ معدل مكعبr4.5 - 9  zMم 

5 - 22 Blocks / placement, Intervals 4.5 - 9 
meter الجرذان 

Rats 
 : �æف الصÉات الØداخل ش� 

 مكعب Æ منهل 15
in Sewers: 15 Blocks / manhole 

وJد المستمر للطعوم [ل  � zMيوم ع= األقل أو  15يتم ال
ان þMاعتمادا ع= ÷شاط الف 

Maintain an 
uninterrupted supply of fresh bait for at 
least 10 days or un�l signs of rat ac�vity 

cease. 

 مكعب Æ منطقة 2 - 1
 Æ معدل مكعبr2.4 - 3.6  zMم 

1 – 2 blocks / placement, intervals 2.4 – 3.6 
meters 

ان þMالف 
Mice 
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Final Roden�cide 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Brodifacoum 0.005% pellet Bait 

 

Uses and mode of ac�on: 
Final is the 2nd genera�on single-feeding 

an�coagulant for the control of rats and 

mic, contains the powerful ac�ve ingredi-

ent, Brodifacoum, which provides be¢er 

control of rats and mites than Bromadio-

lone, resistant to high humidity and 

molds. 

Direc�ons of use: 
• To be use in areas away from children and pets, inside 

heat and tamper resistant bait-sta�ons. 

 مبBد القوارض فاينال

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % حب°�ات طعم0.005برود;فا²وم 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
فاينال هو سم مزمن مانع لتجلط الدم من الج�ل 

� لمØافحة القوارض، ;حتوي ع= المادة الفعالة 
الثا��

برود;فا²وم شد;دة الفعال�ة ع= القوارض مقارنة 
 �

rمب�دات القوارض مانعة التجلط من الج�ل الثا��
األخرى مثل برومديولون، ;متاز rمقاومة الرطK(ة 

 لالستخدام 
b
العال�ة ومقاومة لألعفان مما ;جعله مثال�ا

 . �æف الصÉات الØش� �
�� 

 

 : ارشادات االستخدام
 عن األطفال والحيوانات األل�ف،  •

b
يتم استعمال هذا المب�د rع�دا

� محطات طعوم خاصة مقاومة للحرارة
 وJفضل استعماله ��

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: rل البراتورJز   أم*ØJا.  -ال_1

For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Bell Laboratories, Inc – USA 

ة االستخدام zMف 
Treatment period 

 معدل االستخدام
Use Rate 

 اآلفة
Pest 

 ع= 
b
;عتمد ع= [م�ة االستهالك من ق�ل الهدف وا;ضا

 ÷شاط الجرذان
Depending on baits consump�on and rat’s 

ac�vity 

 مكعب Æ منطقة 22 - 5
 Æ معدل مكعبr4.5 - 9  zMم 

85 – 455 gm / placement, Intervals 4.5 - 9 
meter 

 الجرذان
Rats 

 ع= 
b
;عتمد ع= [م�ة االستهالك من ق�ل الهدف وا;ضا

ان þMشاط الف÷ 
Depending on baits consump�on and Mice 

ac�vity 

 مكعب Æ منطقة 2 - 1
 Æ معدل مكعبr2.4 - 3.6  zMم 

1 – 2 blocks / placement, intervals 2.4 – 3.6 
meters 

ان þMالف 
Mice 
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K-Othrine 

 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Deltamethrine 25% WG 

Uses and mode of ac�on: 
A synthe�c pyrethroid concentrate used 

as residual surface spray for the control of 

wide range of public health insects, such 

as house flies, mosquitos, cockroaches 

and crawling insects in general. 

 

Direc�ons of use: 

 �� اوث*Jن

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
Jن  ëMلة لل�لل25دلتا مrحب°�ات قا % 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
 ، �uعا �

zÎدي مركز ذو أثر مت�Jو ëMJ DMي ب مب�د ح_1
ìستعمل rط*Jقة الرش السط�æ لمØافحة مجموعة 

ات، مثل الذrاب وال�عوض  واسعة من الح_1
ات الزاحفة.   والÉاصDM والح_1

 

 : ارشادات االستخدام

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 

 سام لألسماكالسم�ة لألسماك: 

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 

كة المنتجة: rاير  ألمان�ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Bayer – Germany  

 معدل االستخدام
Use rate 

 معدل التخف�ف
Dilu�on rate 

 أما²ن االستخدام
Applica�on area 

 اآلفة
Pest 

10  Æ محلول zM2م 250ل 
 شهور 6 - 4فعال�ة: 

2L solu�on / 250 m 10 
Residual: 4 – 6 months 

 غم Æ لzM ماء 2.5
2.5 gm / L water 

 رش سط�æ لألما²ن الداخل�ة
Indoors surface spraying 

 ال�عوض
Mosquitoes 

10  Æ محلول zM2م 250ل 
 شهور 6 - 4فعال�ة: 

2L solu�on / 20 m 1 
Residual: 4 – 6 months 

  

 غم Æ لzM ماء 1.5 - 1
1 – 1.5 gm / L water 

رش سط�æ لألما²ن الداخل�ة 
 واألما²ن السكن�ة

Indoor and residen�als 
areas surface sparaying 

 DMاصÉال 
Cockroaches 

 الذrاب
Flies 

 بق الفراش
Bed bugs 

 القمل
Lice 

اغ�ث LMال 
Fleas 
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Maxforce Ac�ve 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Clothianidin 1% Gel  

 
Uses and mode of ac�on: 
Maxforce Ac�ve is an insec�cide formu-

lated as odorless gel bait containing the 

new ac�ve ingredient clothianidin, which 

is scien�fically designed to reduce aver-

sion and resistance, Maxforce Ac�ve in-

corporate the patented blue bead feeding 

s�mulant technology to ensure Total Life 

Cycle control (TLC), this unique feeding 

s�mulant has shown to drama�cally decrease the percentage 

of nymphs in the popula�on resul�ng in long term inability for 

the popula�on to recover. Trials suggest that gel placements 

remain palatable for at least 12 months, if used according to 

direc�ons. 

Direc�ons of use: 
• Apply Maxforce Ac�ve for sevice amd maintenece applica-

�ons, including where nymphs are present 

• Avoid applying Maxforce Ac�ve Gel Bait to surfaces re-
cently treated with repellent residual insec�cide sprays 

• Areas where Maxforce Ac�ve has been applied should not 
be sprayed with repellent residual insec�cide 

• Avoid applying Maxforce Ac�ve to areas which are regu-
larly washed 

• Avoid applying Maxforce Ac�ve to surfaces with tempera-
tures exceeding 50 degrees, because the gel will lose its 
form and effec�veness 

• To avoid resistance, switch between baits periodically 

 ما#س فورس آ#تف

 

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % جل1[لوث�اندين 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي مجهز ع= هيئة  ما²س فورس آ²تف مب�د ح_1

طعم هال�� عد;م الرائحة ;حتوي ع= المادة الفعالة 
 لمØافحة النفور 

b
الجد;دة [لوث�اندين والمصممة ِعلم�ا

ومنع المقاومة، ما²س فورس آ²تف يوفر القدرة 
والمرونة لمØافحة الÉاصDM لقدرته الفائقة لاللتصاق 

� األجواء 
ع= األسطح العامود;ة من دون y_ب ��

الحارة، rاإلضافة الحتوائه ع= مواد جاذrة جد;دة 
لجذب الÉاصDM ومØافحة أطوارها المختلفة مثل 

� واألم*��J (الحورJات 
z� � وال_1

الÉصور األلما��
� الم«ش�ت السكن�ة والتجارJة والس�اح�ة 

ات الÛاملة) المتواجدة �� والح_1
 �

zÎr ة أن طعم ما²س فورس آ²تفJ LMتت الدراسات المخôواألما²ن العامة. اث
 للÉاصDM لمدة ال تقل عن 

b
شهر إذا استخدم حسب اإلرشادات،  12مسlساغا

� الجل ع= جذب وقتل حورJات الÉاصDM مما يؤدي 
وكفاءة الحب°�ات الزرقاء ��

 اu تخف�ض أعداد أفراد المستعمرة ¶شØل J2ــــع. 

 

 : ارشادات االستخدام

� تكëM بها الÉاصDM مثل الشقوق والزوا;ا •
zQيوضع فب األما²ن ال 

•  
b
تجنب استعمال ما²س فورس آ²تف ع= األما²ن المعالجة مؤخرا

 rمب�د ك�ماوي طارد
األما²ن المعالجة rمب�د ما²س فورس آ²تف ال تعامل rمب�د رش   •

 ك�ماوي آخر
� يتم غسلها  •

zQاألما²ن ال �
تجنب استعمال ما²س فورس آ²تف ��

 ¶شØل مستمر
� تتجاوز  •

zQتجنب استعمال ما²س فورس آ²تف ع= األسطح ال
درجة مئJKة ألن ذلك يlسöب ¶س�الن الطعم وفقدان  50حرارتها 
 فعاليته

� الطعوم لتجنب حدوث مقاومة  • DEفضل عمل دورة ب; 

 السم�ة للنحل: غDM سام
 السم�ة لألسماك: غDM سام

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: rاير   ألمان�ا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Bayer – Germany  

 إصاrة شد;دة
High infesta�on 

 إصاrة خف�فة
Low infesta�on 

 النKع
Type 

 � DEم*(ــع 0.1نقطت zMم Æ غم 
2Two 0.1 gm drops / m 

 غم Æ مzM م*(ــع 0.1نقطة واحدة 
2One 0.1 gm drop / m 

 �
 الÉصور األلما��

German cockroach 

 غم Æ مzM م*(ــع 0.1ثالث نقاط 
2Three 0.1 gm drops / m 

 � DEم*(ــع 0.1نقطت zMم Æ غم 
2Two 0.1 gm drop / m 

 �
z�  الÉصور األم*��J وال_1

American and oriental cockroach 
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Sojet 

 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Imidaclopride 10% WDG 

 

Uses and mode of ac�on: 
Sojet is an insec�cide used as a bait for 

the control of house fly, stable fly, li¢le 

house fly. Sojet will a¢ract flies that will 

die almost instantly aer inges�on.  

Direc�ons of use: 
• Sojet can be used as a spray or paint 

for treatment of surfaces and can be 

used by broadcas�ng also, in agricultural livestock produc-

�on facili�es and non-food/feed areas of commercial facil-

i�es. There is no need to spray the complete surface be-

cause this bait will a¢ract pests to the treated area 
• For best results, start the applica�on before fly popula�on 

reach their peak, spray sojet on surfaces where flies tend 

to rest, so avoid cool or windy loca�ons 

• Spray applica�ons: use 130 grams / liter water to cover 

100 m2 using a sprayer 

• Paint-on applica�ons: use 250 grams / liter water to cover 

100m2 using a paint brush or roller 

• Broadcas�ng: use 9 grams / 10 m2, change the bait every 

4 – 5 weeks indoors, 2 – 3 weeks outdoors 

 سو جBت

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 % حب°�ات قاrلة للذو(ان. 10أم�داÙلور(را;د 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
ي ع= شØل حب°�ات ìستخدم   سو ج�ت مب�د ح_1

ل،  � �Mاب المrات الطائرة مثل ذ كطعوم لمØافحة الح_1
ل الصغرى، ;حتوي ع=  � �Mة المrاrة اإلسط�ل، ذrاrذ

ة  ات و(مجرد أخذ الح_1 مادة شد;دة الجاذب�ة للح_1
لجرعة ¶س�طة من المب�د ;حصل الصعق والموت 

 . �
 ال_Jــــع وخالل ثوا��

 : ارشادات االستخدام
� المنازل  •

�� ،
b
ا ëMأو ن 

b
 أو دهنا

b
;مكن استعماله رشا

والمطاعم والمخابز والمسالخ وحظائر 
الحيوانات، [ما أنه ل�س هناك حاجة لرش جميع 

األسطح ¶شØل [امل وذلك ألن المب�د س�جذب الذrاب للمنطقة 
� تمت معاملتها

zQال 

للحصول ع= أفضل النتائج ينصح rعمل المعالجة ق�ل أن تصل  •
اإلصاrة لمستوى اإلصاrة الشد;دة، كذلك اخت�ار نقاط المعالجة 

� yستقر عليها الذrاب و�â تفضل األما²ن الدافئة والغDM معرضة 
zQال

 لل*Jاح

� أما²ن تجمع الذrاب rمعدل  المعالجة Dالرش:  •
ìستخدم كرش ��

. لتغط�ة  130 zMل Æ ة 2م 100غمJاستخدام مرشة ;دوr 

مل ماء.  250غم ì250  Æستخدم  المعالجة Dط56قة الدهان:  •
سم  r15استخدام فرشاة الدهان rخطوط عرضها  2م 100لتغط�ة 

 أو ك�قع دائ*Jة

•  : � أما²ن تجمع الذrاب  2م 10غم Æ  9يوضع  المعالجة Dالن&�
��

� أط�اق، وJتم تغيDM الطعم [ل 
�  5 - 4وJفضل وضعها ��

أسابيع ��
� االما²ن الخارج�ة 3 - 2ما²ن الداخل�ة و[ل األ 

 أسابيع ��

 سام للنحلالسم�ة للنحل: 
 DMسامالسم�ة لألسماك: غ  

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: شاردا يوروب   إس�ان�ا.  -ال_1

Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Sharda Europe B.V.B.A – Spain 
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Starycide 
 

Ac�ve ingredient, concentra-

�on and formula�on: 
Triflumuron 48% SC 

 

Uses and mode of ac�on: 
Starycide is a chi�n synthesis inhibi-

tor,aer the absorp�on by insects Stary-

cide inhibits chi�n synthsis or even pre-

vents it completely, leading to mol�ng 

disturbance with in turn lead to insects 

death. Starycide can be used indoors and 

outdoors, in commercial and industrial 

premises, farms, food handling and processing, restaurants, 

offices, store rooms, hospitals, schools, barracks, homes, ho-

tels, ships, market places and warehouses. This product used 

to control Mosquitoes, flies and crawling insects. 

Direc�ons of use: 

 ستارfساOد

� والشØل:  DMك zMالمادة الفعالة وال 
 %، مركز معلق48تراي فليومورون 

 

 : DMقة العمل والتأثJ*ط 
� أثناء عمل�ة  DEايتÛسا;د هو مث�ط لعمل�ة تخلق الÑستار

ات و تحولها  ورJة لمنو الح_1 �
� تعد 
zQاال÷سالخ ال

 DMة غ من طور آلخر. فعال ضد [افة اطوار الح_1

 �uات و عذارى. مثاJال�الغة من يرقات و حور

� والمناطق الصناع�ة 
لالستخدام داخل و خارج الم�ا��

 � DMة والمزارع و الحظائر وأما²ن تداول و تجهJو التجار

األغذ;ة والمطاعم والمØاتب وغرف التخJdن 

والمدارس والمنازل والفنادق والسفن وأما²ن الlسوق 

والمستودعات. ;مكن استخدامه لمØافحة الذrاب 

ات الزاحفة.   وال�عوض والح_1

 

 

 : ارشادات االستخدام

 DMسامالسم�ة للنحل: غ  
 DMسامالسم�ة لألسماك: غ  

 لمJdد من المعلومات راجع الملصق المح=� 
كة المنتجة: rاير   إس�ان�ا.  -ال_1

Non Toxic to Bees 
Non Toxic to aqua�c life 
For more informa�on please refer to the local label 
Manufacturing company: Bayer - Germany 

Pest and life cycle 
 االفة

Applica�on rate 
 معدل االستخدام

Mosquitoes- ال�عوض 
Aedes spp 

Anopheles spp 

65- 70 ml/ hectare – 65-70 مل Æ هكتار   
250 ml/ hectare- 250 مل Æ هكتار   

Manual sprayer: 12-14 ml/ 10 L water, for trea�ng 500 m² of 
Aqua�c surface. 
Pump sprayer:  125 ml/ 10 L water, for trea�ng 5000 m² of 
Aqua�c surface. 
ULV ground apparatus: 500 ml/ 10 L water, for 2 hectare Aqua�c 
surface. 
ULV aerial applica�on:  250 ml/ 10 L water, for trea�ng 1 hectare 
of Aqua�c surface. 

 من السطKح المائ�ة.  ²م 500لzM ماء لمعاملة  10مل Æ  14-12الرش ال�دوي: 
 من السطKح المائ�ة.  ²م 5000لzM ماء لمعاملة  10مل مل Æ  125الرش rالمضخات: 

هكتار  2لzM ماء لمعاملة  10ملÆ  500الرش متنا�â الصغر ب�ستخدام المرشات االرض�ة: 
 من السطKح المائ�ة. 

 : �
þالصغر ب�ستخدام الرش الهوا� �â250الرش متنا  Æماء لمعاملة  10مل zMهكتار من  1ل

 السطKح المائ�ة. 

Flies- ابrالذ 
Domes�c flies 

 �u � �Mاب المr5 الذ ml / 5 L water, for trea�ng 100 m² 
5  Æ ماء لمعاملة  5مل zM²م 100ل  

  
Serious cockroach infesta�on: 10 ml/ 5 L water or adul�cide insec�-
cide solu�on, apply 50 ml of prepared solu�on for m². Treat cracks 

and crevices, where cockroaches are hidden. 
 : DMاصÉالr ة الشد;دةr10االصا  Æافحة  5ملØماء او ;مكن استخدام مب�د لم zMل

ات الÛاملة rح�ث يتم استخدام  . ;جب معاملة ²مل من المحلول المجهز لÛل م 50الح_1
 . DMاصÉفيها ال þ LQتخت �

zQالشقوق ال 

Cockroaches-  DMاصÉال 
German Cockroaches, Oriental Cockroaches and American Cock-

roaches 
 ��J*صور االمÉوال �

z� � والÉصور ال_1
 الÉصور االلما��

Bedbugs- بق الفراش 

Triatominae- تومي«�اJ*ت 

Fleas – اغ�ث LMال 

Silver fish -  �
 السمك الف¾�
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Greenhouse Tomato Varie�es ةBأصناف البندورة للبيوت المحم 

SV4129-TH  SV4129-TH 
• Hybrid variety for protected greenhouses 
• Perfect for long growing season 
• Large round fruit 180 – 210 grams 
• Shiny uniform red colored fruit at full maturi-

ty 
• High tolerance to: ToMV:0-2/ Ff:A-E/Fol:0,1/

For /Va:0/Vd:0 
• Intermediate resistance to TYLCV  

 

� للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
 مناسب لموسم النمو الطJKل •
 جرام 210 – 180ثمار دائ*Jة صل�ة متجا÷سة وزنها  •
 ثمار متجا÷سة حzQ نها;ة الموسم •
 لون احمر المع جذاب عند ا²تمال النضج •
قش أوراق البندورة  • LMوس ت DMل: ف �u2-0تحمل عا ،

، عفن الساق 2و 1عفن األوراق، ذبول الفيوزارJوم 
ت�س�ليوم DMذبول الف ، � Lالتا� 

 تحمل متوسط لفايروس اصفرار وتجعد األوراق  •

SV4224-TH  SV4224-TH 
• Hybrid variety for protected greenhouses 
• Perfect for long growing season 
• Large round fruit 200 – 220 grams 
• Shiny uniform red colored fruit at full maturi-

ty 
• High tolerance to: ToMV:0-2, Ff:A-E/Fol:0,1/

For /Va:0/Vd:0 
• Intermediate resistance to TYLCV  

 

� للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
 مناسب لموسم النمو الطJKل •
 غرام 220 – 200ثمار دائ*Jة صل�ة متجا÷سة وزنها  •
 ثمار متجا÷سة حzQ نها;ة الموسم •
 لون احمر المع جذاب عند ا²تمال النضج •
قش أوراق البندورة  • LMوس ت DMل: ف �u2-0تحمل عا ،

، عفن الساق 2و 1عفن األوراق، ذبول الفيوزارJوم 
ت�س�ليوم DMذبول الف ، � Lالتا� 

 تحمل متوسط لفايروس اصفرار وتجعد األوراق  •

ISABELLA  إيزاب�ال 
• Hybrid variety for protected greenhouses 
• Large firm round fruit weigh more than 200 

grams 
• Fruit set under adverse condi�ons 
• Shiny uniform red colored fruit at full maturi-

ty 
• High tolerance for: ToMV:0-2, Fol:0,1, Va:0/

Vd:0 
• Intermediate resistance to: TYLCV, Ma/Mi/Mj  

 

� للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
 غرام 200ثمار دائ*Jة صل�ة متجا÷سة وزنها ;فوق  •
� أصعب الظروف •

�� zQعقد ح 
 لون احمر المع جذاب عند ا²تمال النضج •
قش أوراق البندورة  • LMوس ت DMف : �uذبول 2-0تحمل عا ،

yس�ليوم2و1الفيوزارJوم  DMذبول الف ، 
تحمل متوسط: فايروس اصفرار وتجعد أوراق البندورة،  •

 ن�ماتودا تعقد الجذور 

AIDA   عا;دة 
• Hybrid cherry tomato for protected green-

houses 
• Indeterminate strong plant 
• Very nice straight cluster 
• Dark red round cherry fruit 22 – 25 grams 
• Tolerance for TYLCV, TMV 0-2, Fusaruim 0,1, 

Ver�cilium  

 

� للبيوت المحم�ة • DEة حلوة هجJصنف بندورة كرز 
 ن�ات ذو نمو قوي •
 عنقود زهري مستق�م rدون تف*ع •
 25 - 22ثمار ذات لون احمر دا²ن وتجا÷س عا�u وزنها •

 غم
قش ارواق  • LMوسات تجعد وت DMصنف متحمل لف

ت�س�ليوم DMوم والفJالبندورة وامراض ذبول الفيوزار 

TROPICAL   الØ�)ترو 
• Hybrid cherry tomato for protected green-

houses 
• Early variety with strong plant 
• Long straight cluster  
• Firm round fruit deep red color 25 grams with 

long shelf life 
• High tolerance: Mi, Fol 0,1, Ff A-E, ToMV 0-2  

 

•  � DEة حلوة هجJصنف بندورة كرز 
 صنف م�كر ذو نمو قوي  •
 عنقود زهري طJKل مستق�م rدون تف*ع •
غم، تتحمل  25ثمار كروJة صل�ة ذات لون أحمر وزنها  •

 التخJdن والشحن
: ن�ماتودا تعقد الجذور، ذبول الفيوزارJوم  • �u1تحمل عا 

قش أوراق البندورة 2و LMعفن األوراق و فايروس ت ، 
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Open Field Tomato Varie�es حtأصناف البندورة للحقل المفت 

FANTOM  فانتوم 

• Hybrid variety for open fields 
• Strong plant with high coverage and high 

produc�on 
• Approximately 80 days to maturity 
• Very firm round fruit 140 - 160 grams 
• Very long shelf life 
• Resistance for Ver�cillium Wilt 1, Fusarium Wilt 

1,2, Alternaria Stem Canker, Stemphylium  

 

� للحقل المفتKح • DEصنف هج 
ة وغJdر اإلنتاج • DMذو تغط�ة كب 
 يوم تق*�Jا حzQ النضج 80 •
ة الحجم  • DMة كبJ*دائ 

b
 160 - 140ثمارە صل�ه جدا

 غرام
ات طJKلة • zMن فJdيتحمل التخ 
yس�ليوم، ذبول الفيوزارJوم  • DM2و 1متحمل لذبول الف ،

نارJا وت�قع األوراق الرمادي  zMتق*ح ساق االل 

SHOUROUQ  وق 12 

• Hybrid variety for open field 
• Strong plant with high coverage and high 

produc�on  
• Firm oblate fruit 180 – 200 grams 
• High tolerance to: ToMV:0-2/Aal/Fol:0,1/Va:0/

Vd:0 
• Intermediate tolerance: TYLCV/Ma/Mi/Mj  

 

� للحقل المفتKح • DEصنف هج 
ة وغJdر اإلنتاج • DMذو تغط�ة كب 
ة الحجم  • DMغرام 200 – 180ثمارە صل�ه مفلطحة كب 
قش أوراق البندورة  • LMلفايروس ت �u2-0تحمل عا ،

نارJا، ذبول الفيوزارJوم  zMذبول 1و 0تق*ح ساق االل ،
yس�ليوم DMالف 

تحمل متوسط لفايروس اصفرار وتجعد أوراق  •
 البندورة ون�ماتودا تعقد الجذور 

AYA  آ;ة 

• Hybrid variety for open field 
• Strong plant with excellent coverage and high 

yield 
• Firm round fruit 190 – 250 grams 
• High uniformity in shape and size of fruit during 

the season 
• High resistance to: Vd 0, Fol 1,2, Mi 
• Intermediate resistance to: Stemphylium, 

TYLCV  
 

� للحقل المفتKح • DEصنف هج 
ة وغJdر اإلنتاج • DMذو تغط�ة كب 
ة الحجم  • DMة كبJ*غم 250 – 190ثمارە صل�ه دائ 
� شØل وحجم الثمار طوال الموسم •

�� �uتجا÷س عا 
yس�ليوم، ذبول الفيوزارJوم  • DMلذبول الف �u1تحمل عا 

 ، ن�ماتودا تعقد الجذور2و
تحمل متوسط لت�قع األوراق الرمادي وفايروس  •

 اصفرار وتجعد أوراق البندورة 

Open Field Cucumber Varie�es حtار للحقل المفتBأصناف الخ 

THAMIN    � DEثم 

• Hybrid variety for open field 
• High tolerance to many viral diseases 
• Strong plant with high yield 
• A¢rac�ve green fruit 14 – 15 cm 
• High resistance to: WMV, ZYMV, Px 
• Intermediate resistance to: PRSV  

 

� للحقل المفتKح • DEصنف هج 
وس�ة • DMمتحمل لعدد من األمراض الف 
 غJdر اإلنتاج، ن�اته قوي •
اء جذاrة  • �Éسم 15 – 14ثمارە خ 
قش ال�طيخ وفايروس  • LMلفايروس ت �uتحمل عا

 �
zÎوسا والب�اض الدق�Úالموزاي�ك األصفر لل 

� لل�اrا;ا  •
zÎتحمل متوسط لفايروس الت�قع الحل 

HAYEL   ها;ل 

• Hybrid variety for open field 
• Strong plant with high yield 
• A¢rac�ve shiny green fruits 14 – 16 cm 
• High resistance to: WMV, ZYMV, Px 
• Intermediate resistance to: PRSV, CVYV  

 

� للحقل المفتKح  • DEصنف هج 
 غJdر اإلنتاج، ن�اته قوي •
اء ذات لمعان جذاب طولها  • �Éسم 16 – 14ثمارە خ 
قش ال�طيخ وفايروس  • LMلفايروس ت �uتحمل عا

 �
zÎوسا والب�اض الدق�Úالموزاي�ك األصفر لل 

� لل�اrا;ا   •
zÎتحمل متوسط لفايروس الت�قع الحل

 وفايروس اصفرار عروق الخ�ار 
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Greenhouse Cucumber Varie�es ةBار للبيوت المحمBأصناف الخ 

BANAN  بنان 

• Hybrid variety for greenhouses 
• Strong balanced vegeta�ve growth 
• Produce 3 – 4 fruits per nod 
• A¢rac�ve green fruits 16 – 17 cm 
• High yields even at adverse condi�ons 
• Tolerance for downy, powdery mildews, 

CVYV, CYV  

 

� للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
 ن�ات قوي ونمو متوازن •
� [ل عقدة 4 – 3;حمل  •

 ثمار ��
 17-16ثمار ذات لون اخ�É متوسط جذاب طولها  •

 سم
� أصعب الظروف •

�� zQح �uانتاج عا 
� وفايروس اصفرار  • LQوالزغ �

zÎتحمل للب�اض الدق�
 عروق الخ�ار وفايروس اصفرار الخ�ار 

SV 8975 CB  SV 8975 CB 

• Hybrid variety for greenhouses 
• Suitable for fall, winter and spring season 
• Shiny green ribbed fruits with high uniformity 

in length 16 – 18 cm and diameter 
• High resistance: CVYV, ZYMV, Ccu 
• Intermediate resistance: Px, CMV  

 

� للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
مالئم للعروة الخ*Jف�ة والشتJKة وال*(�ع�ة ومتحمل  •

د LMلل 
� الطول  •

اء المعة مضلعة عال�ة التجا÷س �� �Éثمار خ
 سم والقطر  18 – 16

تحمل عا�u لفايروس اصفرار عروق الخ�ار وفايروس  •
 الموزاي�ك األصفر للÚوسا وتصمغ وجرب الساق

� وفايروس موزاي�ك  •
zÎتحمل متوسط للب�اض الدق�

 الخ�ار 

BUSHARA  شارة¶ 

• Hybrid variety for greenhouses 
• Early high yielding variety suitable for all sea-

sons 
• Very strong stem with very few side shoots 
• Mul�ple fruits per nod 
• Very a¢rac�ve cylindrical fruits 16 – 18 cm 
• Intermediate resistance to: Px, CMV, CVYV, 

ZYMV, WMV, PRSV  

 

� للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
 صنف م�كر وغJdر اإلنتاج مالئم لجميع العروات •
 ساق قوي مع أف*ع جان�ôة قل�لة •
� [ل عقدة •

 عدد كبDM من الثمار ��
 18 – 16ثمار اسطوان�ة ذات شØل جذاب طولها من  •

 سم
� وفايروس موزاي�ك  •

zÎتحمل متوسط للب�اض الدق�
الخ�ار وفايروس اصفرار عروق الخ�ار وفايروس 

 �
zÎوسا وفايروس الت�قع الحلÚالموزاي�ك األصفر لل

 لل�اrا;ا 

DIPO   ديبو 

• Hybrid variety for greenhouses 
• Suitable for fall and spring season 
• High yielding variety with very a¢rac�ve fruit 
• 3 – 5 fruits per nod, length 16 cm 

 

� للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
 للعروة ال*(�ع�ة والخ*Jف�ة •
 ثمارە جذاrة وانتاجه غJdر •
 سم16ثمار لÛل عقدة rطول  5 – 3;حمل  •

NASEEM   س�م÷ 

• Suitable for summer, spring and fall seasons 
• Medium length fruits 12 – 13 cm 
• Very a¢rac�ve uniform fruits 
• High yielding, bears 3 – 4 fruits per nod 
• Good tolerance to powdery mildew and scab  

 

•  �
�Îصنف ص�–  �ü�)ر–  �

�ÎJ*خ 
 سم13 – 12ثمارە متوسطة الطول  •
 ثمارە جذاrة متماثلة الطول •
 ثمارÆ عقدة وغJdر اإلنتاج 4 – 3;حمل  •
� والجرب  •

zÎمتحمل ج�د للب�اض الدق� 
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Pepper Varie�es أصناف الفلفل 

SONAR  سونار 

• Early variety with strong plant habit 
• Big lamuyo fruits 9  X 17 cm, weighs up to 

230 grams 
• Smooth dark green fruits with thick wall, 

that turn into red color 
• Very high yield 
• Strong plant habit which provides protec�on 

from sun scald 
• High resistance to TMV 0,1  

 

 صصنف م�كر ;متاز ب«�ات قوي •
•  uة الحجم تصل إ DMل  230ثمارە كبØجرام ذات ش

 سم 17×  9متطاول 
ثمار ذات جدار اخ�É أملس دا²ن تتحول اu اللون  •

 االحمر
 إنتاجيته عال�ة •
 ن�ات قوي يؤمن حما;ة للثمار من اشعة الشمس •
قش التبغ  • LMلفايروس ت �u1و 0تحمل عا  

SOLERO  و DMسول 

• Early variety with strong plant habit 
• Big lamuyo fruit up to 300 – 400 grams 
• Smooth dark green fruits with thick wall that 

turn red at full maturity 
• Very high yield 
• Suitable for open field and protected green-

houses 
• Good resistance to: TMV, ToMV, BePMV  

 

 صنف م�كر ;متاز ب«�ات قوي •
•  uة الحجم تصل إ DMغرام ذات  400 - 300ثمارە كب

 شØل متطاول
ثمار ذات جدار اخ�É أملس دا²ن تتحول اu اللون  •

 االحمر
 إنتاجيته عال�ة •
� البيوت المحم�ة والحقل المفتKح •

 مالئم للزراعة ��
قش البندورة  • LMقش التبغ وت LMتحمل ج�د لفايروسات ت

قش الفلفل الحلو  LMوت 

DENVER  دنفر 

• Strong plant habit suitable for open field and 
protected greenhouses 

• Ealrly variety with high tolerance to adverse 
weather condi�ons 

• Fruits with 3 – 4 lobs 9-10 cm x 10-12 cm, 
and high weight 220 – 250 gm 

•  Smooth dark green fruits that turn red 
• Intermediate resistance to CMV and Phytora 

capsici  

 

� البيوت المحم�ة والحقل  •
ن�ات قوي مالئم للزراعة ��

 المفتKح
� rالت�كDM وتحمل الظروف المناخ�ة • DMيتم 
سم،  12- 10× سم  10-9حجرات  4 – 3ثمار ذات  •

 �uغم 250 – 220ووزن عا 
ثمار ذات جدار أملس اخ�É دا²ن تتحول اu اللون  •

 األحمر
قش الخ�ار ولفحة  • LMتحمل متوسط لفايروس ت

 الفايتوفثورا 

CUPIDO   اب�دو] 

• Strong plant habit suitable for open field and 
protected greenhouses 

• Medium earliness variety  
• Fruits with 3 – 4 lobs 10-11 cm x 11-12 cm, 

and high weight 
•  Smooth dark green fruits that turn yellow 
• High resistance to: TMV, PMMoV 1-2 
• Intermediate resistance to TSWV  

 

� البيوت المحم�ة والحقل  •
ن�ات قوي مالئم للزراعة ��

 المفتKح
•  DMصنف متوسط الت�ك 
سم،  12-11× سم  11-10حجرات  4 – 3ثمار ذات  •

 �uووزن عا 
ثمار ذات جدار أملس اخ�É دا²ن تتحول اu اللون   •

 األصفر الجذاب ¶_عة
قش الفلفل  • LMقش التبغ وت LMلفابروس ت �u1تحمل عا 

 2و
•  �üتحمل متوسط لفايروس ذبول البندورة الت�ق 
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SPRINGBOK   نج بوك LMس 

• Hybrid variety suitable for open field and 
protected greenhouses 

• Fruits has 4 lobs and shiny yellow color 
• High uniformity fruit that weigh 240 – 260 

grams 
• Very firm fruit, thick wall about 7mm 
• High resistance to: TMV 0-3 
• Intermediate resistance to: TSWV  

 

� للزراعات المحم�ة والحقل المفتKح • DEصنف هج 
 حجرات ذات لون اصفر جذاب 4ثمار ذات  •
� شØل ووزن الثمار  •

�� �uغم 260 – 240تماثل عا 
 مم  7ثمار ذات صالrة عال�ة وجدار سم�ك  •
قش التبغ  • LMلفايروس ت �u3-0تحمل عا 
•  �üتحمل متوسط لفايروس ذبول البندورة الت�ق 

ARACELI     �=أراس� 
• Strong plant habit 
• Fruits with 3 – 4 lobs 9 - 10 cm x 10 cm, and 

high weight 180 – 200 gm 
• Smooth dark green fruits that turn red 
• Suitable for open field and protected 

greenhouses 
• High resistance to: TMV 0-3 
• Intermediate resistance to: TSWV  

 

 ن�ات قوي  •
سم،  10× سم  10 – 9حجرات  4 – 3ثمار ذات  •

 �uغم 200 – 180ووزن عا 
ثمار ذات جدار اخ�É أملس دا²ن تتحول اu اللون   •

 االحمر
� البيوت المحم�ة والحقل المفتKح •

 مالئم للزراعة ��
قش التبغ  • LMلفايروس ت �u3-0تحمل عا 
•  �üتحمل متوسط لفايروس ذبول البندورة الت�ق 

Flavio   فالفيو 

• Sweet bell pepper with high yield for 
protected greenhouses 

• Strong plant habit with big leaves that 
protect the fruits 

• Dark green compressed fruit 
• Thick wall that give the fruit high firmness 
• Uniform fruits with 3 – 4 lobs 12 – 14 X 10 

cm 
• Tolerant to TMV and ToMV  

 

� عا�u اإلنتاج للزراعات المحم�ة • DEفلفل حلو هج 
ة تعمل ع= تغط�ة الثمار • DMن�اته قوي ذو أوراق كب 
 ثمار مضغوطة ذات لون أخ�É غامق  •
 ثمار ذات سما²ة ج�دة rح�ث تعط�ه الصالrة •
 10× سم  14 - 12حجرات متجا÷سة  4 - 3ثمار ذات  •

 سم
قش أوراق التبغ وأوراق البندورة  • LMوس ت DMمتحمل لف 

YELLOW MOUNTAIN    � zEلو ماون; 

• Hybrid variety for protected greenhouses 
• Medium earliness and high yield 
• Fruits with 3 – 4 lobs that turn yellow 

quickly 
• High uniformity in fruit shape and weight 

180 grams 
• Tolerant to TMV  

  

� متخصص للزراعات المحم�ة • DEصنف هج 
•  �uوانتاج عا DMصنف متوسط الت�ك 
 حجرات تتلون ¶_عة اu اللون االصفر 4ثمار ذات  •
� شØل ووزن الثمار  •

�� �uغم 180تماثل عا 
قش التبغ  • LMمتحمل لفايروس ت 

  

LORCA   لور[ا   
• Hybrid variety for protected greenhouses 
• Excellent heat-set 
• A¢rac�ve red colored fruits with high 

uniformity 
• Fruits with 3 – 4 lobs that weigh 200 – 240 

grams, length over 9 cm 
• Very firm fruit that withstand storage and 

shipping 
• High resistance to TMV 0-2  

 

� عا�u اإلنتاج للبيوت المحم�ة • DEصنف هج 
� الحرارة العال�ة •

 متحمل للظروف الجJKة وJعقد ��
•  �uثمار ذات لون أحمر جذاب وتجا÷س عا 
 240 – 200حجرات ووزن عا�u  4 – 3ثمار ذات  •

 سم 9غم وطولها ;فوق 
 ثمار ذات صالrة عال�ة وJتحمل التخJdن والتصدير •
قش التبغ  • LMلفايروس ت �u2-0تحمل عا  
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GREEN ROCKET   ن روك�تJ*ج 

• Hybrid hot chilli type variety 
• Dark green spear shaped fruits 
• Fruits with thick wall 
• Tolerant to high temperatures and suitable 

for open field and protected greenhouses 
• High resistance to TMV  

 

•  
b
� من نوع�ة yش�=� حار جدا DEفلفل هج 

 شØل الثمار رم�æ ذات لون أخ�É دا²ن جذاب •
 سم�ك الجدار •
متحمل للحرارة ;صلح للزراعة المحم�ة والحقل  •

 المفتKح
قش التبغ  • LMلفايروس ت �uتحمل عا 

Eggplant Varie�es أصناف ال�اذنجان 

ARLENE    � DEأرل 

• Hybrid oval-teardrop variety 
• Dark black color all season 
• Fruits with no no�ceable seeds 

 

� ذو ثمار ب�ضاوJة متطاولة • DEصنف هج 
 لون أسود دا²ن طول الموسم •
 ثمار خال�ة من ال�ذور •

GALINE    � DEجال 

• Hybrid early variety 
• A¢rac�ve oval to round fruits, 15 cm long 
• Shiny dark violet to black colored fruits 

 

•  DMالت�كr متاز; � DEصنف هج 
 15ثمارە جذاrة ذات شØل ب�ضاوي إu دائري طولها  •

 سم
� المع • Læبنفس uلون أسود إ 

BELEN    � DEب�ل 

• Hybrid oval-teardrop variety 
• High yield compared to other varie�es 
• Dark black color all season 
• Firm fruits with no no�ceable seeds 

 

� ذو ثمار ب�ضاوJة متطاولة • DEصنف هج 
 غJdر اإلنتاج مقارنة rاألصناف األخرى •
 لون أسود دا²ن طول الموسم •
 ثمار صل�ة خال�ة من ال�ذور •
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Squash And Zucchini Varie�es وسا والق6عxأصناف ال 

ANITA   أن°تا 

• Early hybrid variety with high yield 
• Strong plant habit 
• A¢rac�ve green colored fruits even at high 

temperatures 
• Suitable for early, mid and late season 

 

� م�كر وعا�u اإلنتاج • DEصنف هج 
 ن�اته كبDM وقوي •
•  �

�� zQوثابته ح � DMمم �Éة ذات لون أخrثمارە جذا
 درجات الحرارة العال�ة

;صلح للعروة األوu والمتوسطة والمتأخرة من  •
 �sالموسم الزرا 

YASMINA   اسمينا; 

• Hybrid variety developed for the middle east 
• A¢rac�ve green uniform pear-shaped fruits 
•  High yield exceeding other commercial varie-

�es at winter season 

 

ق األوسط • � جرى تطJKرە ألسواق ال_1 DEصنف هج 
•  �uجذاب وتجا÷س عا �Éه ذات لون اخJ ëMثمار [م 
� الت�كDM واإلنتاج�ة ع= معظم األصناف  •

يتفوق ��
� العروة الشتJKة

 التجارJة عند زراعته ��

DEEMA   د;ما 

• Hybrid ANITA-Type variety 
• Dark green a¢rac�ve fruits 
• High yielding early variety 
• High tolerance for ZYMV, WMV  

 

� من نوع�ة األن°تا • DEصنف هج 
اء دا²نة اللون جذاrة • �Éثمار خ 
 غJdر اإلنتاج وم�كر  •
قش  • LMوسا وتÚقش االصفر لل LMلفايروس الت �uتحمل عا

 ال�طيخ 

JANA   جنا 

• Hybrid ANITA-Type variety 
• Early variety at 45 days, with high yield 
• Strong plant habit with excellent coverage 
• Pear-shaped 10 – 14 cm long fruit 
•  Dark green a¢rac�ve fruit 
• High tolerance to: CMV, ZYMV, WMV-2 
• Intermediate tolerance to: powdery mildew  

 

� من نوع�ة األن°تا • DEصنف هج 
 يوم وغJdر اإلنتاج 45صنف م�كر  •
 ن�ات قوي وتغط�ة ج�دة •
Jه طولها  • ëMسم 14 – 10ثمار [م 
اء دا²نة اللون جذاrة • �Éثمار خ 
قش األصفر  • LMقش الخ�ار والت LMلفايروس ت �uتحمل عا

قش ال�طيخ LMوسا وتÚ2-لل 
•  �

zÎتحمل متوسط للب�اض الدق� 
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SUNLIGHT   صن ال;ت 

• Yellow zucchini variety 
• Strong open plant habit 
• Shiny yellow cylindrical 16 – 18 cm fruits 
• Suitable for long season 
• Intermediate resistance to: ZYMV, WMV, PRSV  

 

•  � DEصنف كوسا اسطوان�ة صفراء هج 
•  �uنتاج عا� ن�ات ذو نمو قوي مفتKح و
سم ذات لون  18 – 16ثمار اسطوان�ة مدب�ة طولها  •

 اصفر المع
 مالئم لموسم اإلنتاج الطJKل •
قش األصفر للÚوسا  • LMتحمل متوسط لفايروس الت

� لل�اrا;ا 
zÎقش ال�طيخ والت�قع الحل LMوت 

BALCKY    �� rال

• Green zucchini variety 
• Strong open plant habit 
• Early high yielding variety 42 days 
• Shiny green cylindrical fruit 15 – 18 cm 
• Intermediate resistance to: CMV, ZYMV,   

WMV-2 

 

•  � DEاء هج �Éصنف كوسا اسطوان�ة خ 
 ن�ات ذو نمو قوي ومفتKح •
 يوم وانتاج عا�u  42صنف م�كر  •
 سم ذات لون اخ�É جذاب 18 – 15ثمار طولها  •
قش األصفر  • LMقش الخ�ار والت LMوس ت DMمتحمل لف

قش ال�طيخ LMوسا وتÚ2-لل  
• ********* 
• ********* 

Winter squash AVALON   ق*ع شتوي أفالون 

• Hybrid bu¢ernut squash 
• Uniform bell-shaped fruits weigh 1.5 KGs 
• Very sweet taste 
• Tolerant to powdery and downy mildews 
• Natural tolerance to viral diseases 

 

نت • zMمن نوع�ة الب � DEصنف ق*ع هج 
� وزنها  • LQل ذات لون ذهØكغم  1.5ثمار جرس�ة الش 
•  

b
 مذاقه حلو جدا

•  � LQوالزغ �
zÎات الب�اض الدق�J*لفط �üذو تحمل طب� 

وس�ة • DMمتحمل لألمراض الف 

Bo¢le gourd ROCKY    ق*ع هندي رو�� 

• Hybrid long bo¢le gourd 
• Light green color 
• High yield 

 

 صنف ق*ع هندي طJKل •
 لونه اخ�É فاتح •
•  �uذو انتاج عا 
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Watermelon Varie�es أصناف ال�طيخ 

SAMBO   سامبو 

• Hybrid sugar baby watermelon 
• Large oval fruit, light green stripped rind 
• Early variety 75 – 85 days maturity 
• High yield, fruits 8 – 10 KGs 

 

•  � LQمن نوع�ة شوغر بي � DEصنف هج 
ة الحجم  • DMل كبØة الشJثمارە مخططة ب�ضاو

 ومتماثلة
 يوم 85 – 75صنف م�كر من  •
•  uصل وزن الثمار اJر اإلنتاج وJdكغم  10 – 8غ   

PATA NEGRA   اتا ن�جراr   
• Hybrid sugar baby watermelon 
• Early maturing dark green round variety 
• Thick dark green rind with brilliant red flesh 
• High yielding with average fruit weights 8 – 10 

KGs 

 

•  � LQمن نوع�ة شوغر بي � DEصنف هج 
ة الحجم  • DMل كبØة الشJب�ضاو uة اJم�كر وثمارە كرو

 ومتماثلة
•  � DMة سوداء ولب أحمر مم  ثمار ذات ق_1
•  uصل وزن الثمار اJر اإلنتاج وJdكغم10 – 8غ 

  

  

  

  

Triumph   ترمف   
• Hybrid Crimson sweet variety 
• Medium earliness maturity 87 days 
• Large elongate fruits with medium green 

stripes, 12 – 14 KGs 
• Outstanding deep red sweet flesh and small 

black seeds 
• Resistance to fusarium and anthracnose dis-

eases 
• Thick rind suitable for storage and transporta-

bility 

 

� من نوع�ة كرمسون سJKت • DEطيخ هجr صنف 
•  DMيوم 87صنف متوسط الت�ك 
 كغم  14 - 12ثمار ب�ضاوJة متطاولة مخططة وزنها  •
لب أحمر غامق حلو ;حتوي ع= عدد قل�ل من  •

ة DMال�ذور الصغ 
ا²نوز • ëMوم واألنJصنف متحمل لذبول الفيوزار 
 ثمار صل�ة تتحمل الشحن والتصدير •

  

Melon Varie�es أصناف الشمام 
AMAL   امل 

• Hybrid ananas type, oval fruit 2 – 3 KGs 
• Cream colored flesh 
• Late variety with resistance to fusarium wilt 

 

•  uة تصل اJنوع�ة األناناس، ثمار ب�ضاو � DEصنف هج
 كغ  3 – 2

•  �µJ*ثمار ذات لون ك 
 صنف متأخر مقاوم ذبول الفيوزارJوم •
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SAMIT   سامت 

• Hybrid ananas type variety 
• Strong plant habit which provides protec�on 

from sun scald 
• Uniform fruits 2 – 3 KGs 
• Firm oval fruits with strong ne ng 
• Haigh yielding early variety with high brix 

 

� من نوع�ة األناناس • DEشمام هج 
ي قوي مما يؤمن حما;ة للثمار من أشعة  • �Éنموە الخ

 الشمس
 كغم  3 – 2ثمار منتظمة الشØل  •
ة • � DMمع ش�كة مم 

b
 ب�ضاوJة الشØل صل�ة جدا

•  � DMطعم حلو ممr ر اإلنتاج وم�كر وتمتاز الثمارJdصنف غ 

REEM   مJر 

• Hybrid ananas type variety 
• Strong plant habit which provides protec�on 

from sun scald 
• Large oval fruit 3 – 4 KGs with strong ne ng 
• Creamy white flesh with high brix 

 

� من نوع�ة األناناس • DEصنف شمام هج 
ي قوي يؤمن حما;ة للثمار من أشعة الشمس • �Éنمو خ 
ة الحجم  • DMة  4 – 3ثمار كبJKكغم ذات ش�كة ق 
 لب أب�ض اللون حالوته عال�ة •

  

POWER   بور 

• Hybrid ananas type variety 
• Strong plant habit with large leaves 
• Oval fruits with strong ne ng 
• Orange sweet flesh with high brix 
• Small seed cavity 
• Suitable for expor�ng 

 

� من نوع�ة األناناس • DEصنف شمام هج 
ة الحجم • DMي قوي وأوراق كب �Éن�ات ذو نمو خ 
 ذات ش�كة قJKة •

b
 ثمار ب�ضاوJة صل�ة جدا

 لب برتقا�u اللون حلو المذاق •
•  

b
ة جدا DMذو فجوة داخل�ة صغ 

 ;صلح للشحن •

NAGHAM   نغم 

• Hybrid ananas type variety 
• Large oval fruits with orange flesh and high 

brix 
• Firm rind suitable for storage and expor�ng 

 

� من نوع�ة األناناس • DEصنف شمام هج 
 ثمار ذات شØل ب�ضاوي ولب برتقا�u حلو المذاق •
 ومتحمل التخJdن والشحن  •

b
  صلب جدا



  

 

59 

  

Sweet Corn Varie�es أصناف الذرة الحلوة 

MERIT   ت DMم 

• Hybrid yellow sweet corn variety 
• Strong plant habit with high yield 
• 80 – 90 days to maturity 
• High quality 22 cm cobs with 16 – 18 

rows of seeds 

 

•  � DEذرة صفراء حلوة هج 
 ن�اته قوي غJdر اإلنتاج •
 يوم للحصاد 90 – 80 •
سم  22أ²واز عال�ة الجودة وممتلئة ;صل طولها  •

 صف من ال�ذور 18 – 16بها 

SENTINEL   ينلlس°ن 
Hybrid super sweet corn variety 

• Dwarf plant 
• Shiny gold cobs with very sweet taste 
• 20 cm long cobs with no fibers 
• 90 days to maturity 

 

� شد;د الحالوة • DEذرة صفراء هج 
 ن�ات مقزم •
� المع وحالوة عال�ة • LQأ²واز ذات لون ذه 
 سم خال�ة من األل�اف 20أ²واز طولها  •
 يوم للحصاد 90 •

PONANZA   بونانزا 

• Hybrid sweet corn vriety 
• Strong plant habit that tolerate ad-

verse weather condi�ons 
• 20 – 22 cm cobs with 14 – 16 rows of 

seeds covering the whole cob 
• 82 days to maturity 

 

•  � DEذرة صفراء حلوة هج 
ن�ات قوي متحمل لمدي واسع من الظروف  •

 الجJKة
صف من  16 – 14سم بها  22 - 20أ²واز طولها  •

 ال�ذور حzQ قمتها
  يوم للحصاد  82 •

Onion Varie�es أصناف ال�صل 

REEDO   دوJر 

• Hybrid red onion variety 
• 180 days to maturity 
• Large bulbs 
• Excellent for storage and expor�ng 

  

� أحمر اللون • DEصنف هج 
 يوم للنضج 180;حتاج  •
 رأس كبDM الحجم •
 يتحمل التخJdن والشحن •

STARTUS   سyستار 

• Hybrid white onion 
• Short day variety 
• Large round bulbs 

 

� أب�ض اللون • DEصنف هج 
•  DMصنف نهار قص 
 ;ع� رأس دائري كبDM الحجم •
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Cauliflower Varie�es أصناف الزهرة 

SIRIA   اJ DMس 
• Hybrid variety developed to tolerate high 

temperatures 
• Large firm white head weighs 2 KGs 
• Excellent head coverage 

 

� من األصناف الهجينة المالئمة لظروف  • DEصنف هج
 الحرارة العال�ة ÷س�ôا

;متاز ب�نتاج رأس أب�ض ناصع صلب دائري الشØل ;صل  •
 uكغم  2وزنه إ 

•  DMذو تغط�ة ج�دة ومتوسط الت�ك 

SOLID SNOW   سولد سنو 
• Hybrid variety developed for the middle east 
• Excellent head coverage, 60 65 days to ma-

turity 
• Large firm head without gaps 

 

ق األوسط • � مالئم لظروف ال_1 DEصنف هج 
•  DMالتغط�ة الج�دة والت�كr عد  65 – 60;متازr يوم

 زراعة األشتال
 رأس ذو حجم كبDM ومضغوط rدون فراغات •

GRETA   تاJ*ج 
• Hybrid early variety 
• Excellent head coverage 
• Firm white head with no gaps 
• Average head weight 2.25 – 2.5 KGs 

 
SOLO   سولو   

• Hybrid medium earliness variety 85 days to 
maturity 

• Very firm condensed head 
• Shiny white head 2 – 3 KGs 
• Good head coverage 

 

•  DMمتوسط الت�ك � DEيوم 85صنف هج 
 صالrة عال�ة ورأس مضغوط •
 كغم  3 – 2رأس اب�ض ناصع وزنه  •
  صنف ج�د التغط�ة  •

•  DMالت�كr متاز; � DEصنف هج 
 ذو تغط�ة ممتازة •
 الرأس مضغوط و(دون فراغات لونه اب�ض ناصع •
  كغم   2.5 – 2.25وزن الرأس  •
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 Beans And Okra Varie�es اB�tة واللBا وال�امBأصناف الفاصول 

BRONCO   برونكو 

• High yielding hybrid variety 
• Shiny dark green straight pods 
• Pods retain shape and color quali-

ty even aer maturity 

 

� غJdر اإلنتاج • DEصنف هج 
اrة مستق�مة ذات لون أخ�É دا²ن  •

ّ
قرون جذ

 والمع
تحافظ القرون ع= جودتها "اللون الشØل"  •

 حr zQعد درجة النضج

VALENTINO   ينوlفالن 

• A¢rac�ve dark green pod even at 
high temperatures 

• Straight pods with low fibers 
• Early concentrated yield 55 days 

to maturity 
• Ideal for expor�ng as the pods 

hang above the ground 

  

ة rلونها األخ�É الدا²ن تحت  • � DMقرونه مم
 ظروف الحرارة العال�ة

 مستق�مة وملساء وقل�لة األل�اف •
� اإلنتاج ( •

 يوم) 55مركزة وم�كرة ��
تصلح للتصدير ح�ث أن القرون ال تلمس  •

 األرض

SYBARIS   س°�ارس 

• High yielding hybrid variety 
• Long dark green pods 
• Very uniform pods 

 

•  �uذو إنتاج عا � DEصنف هج 
 قرون ذات لون أخ�É دا²ن طJKلة •
� شØل القرون •

�� �uتجا÷س عا 

SHADE   ش�د 

• High yielding hybrid variety 
• Early concentrated yield 
• A¢rac�ve straight 14 cm pods 

 

� غJdر اإلنتاج • DEصنف هج 
 إنتاجه مركز وم�كر •
ة ومستق�مة تجا÷سها عا�u طولها  • � DMقرون مم

 سم 14
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YARDLONG BEANS   ا ;ارد لونج�)Kل 

• Fresh early variety 35 – 40 days to maturity 
• 40 – 60 cm pods 
• A¢rac�ve dark green pods 

 

 سم 60 – 40;صل طول القرون نحو  •
 يوم 40 – 35صنف طازج ينضج خالل  •
•  � DMدا²ن مم �Éلونه أخ 

  

OKRA ANAMIKA   اØام�ة هند;ة أنام�r   
• Hybrid Indian okra variety 
• Medium height plant 
• Medium internode 
• High yield and easy to harvest 
• So light green pods 

 

•  � DEام�ة هند;ة هجr صنف 
 ن�ات متوسط الطول •
� العقد متوسطة • DEالمسافات ب 
 إنتاج�ة عال�ة وسهل الحصاد •
 ثمار ناعمة ذات لون أخ�É جم�ل •

  

Okra US7109 KKIL    ام�ةrUS7109 KKIL   
• High yield hybrid variety 
• Medium height plant 
• So dark green pods 
• Easy to harvest and suitable for expor�ng 

 

� عا�u اإلنتاج • DEصنف هج 
 ن�ات متوسط الطول •
 ثمار ناعمة وغضة ذات لون أخ�É دا²ن •
 سهل الحصاد ومالئم للشحن •

  

Carrot Varie�es أصناف الجزر 

NANTES   سlنان 

• OP carrot variety 
• Orange to reddish color 
• Medium-strong plant habit 

 

 صنف جزر عادي •
•  �uبرتقا uلون أحمر ا 
ي متوسط • �Éنمو خ 
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Le�uce and Cabbage Varie�es أصناف الخس والملفوف 

CARTAGONOVA    ارتجونوفا] 
• Hybrid iceberg le¢uce variety 
• Medium plant habit for low temperatures 
• Uniform round head 

 

ج • DMس بìع آKمن ن � DEصنف خس هج 
ن�ات متوسط القوة يتحمل درجات الحرارة  •

 المنخفضة
 رأس دائري الشØل عا�u التماثل •

IMPERATOR   اطور LMملفوف ام 
• Hybrid round green cabbage variety 
• Compressed head average weight 2 – 3 KGs 

 

� دائري الشØل • DEهج �Éصنف ملفوف أخ 
اصة وزنها  • zMة مJكغم  3 – 2رأس ذو رؤوس كرو 

RED DYNASTY     �
zQرد داب«س 

• Hybrid red cabbage variety 
• Early maturity 
• Condensed round heads 1 – 2 KGs 

 

� أحمر اللون • DEصنف ملفوف هج 
•  

b
 م�كر جدا

اصة وزنها  • zMة مJكغم  2 – 1رؤوس كرو 
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Modern Company for Fer�lizers 
Produc�on 

  
كة الحديثة لصناعة األسمدة ¡eال 

• A leading manufacturer in the middle 
east known for producing quality fer�liz-
ers such as, paste, water soluble, sus-
pensions, liquids and trace elements. 
MCFP is known for inven�ng and intro-
ducing the paste fer�lizers for the first 
�me ever in the industry.  

كة الحديثة لصناعة األسمدة ب�نتاج  • تقوم ال_1
متنوعة و(أشØال مختلفة  NPKاألسمدة المرك�ة 

yشمل: أسمدة البودرة الذائ�ة، السوائل، المعلقات 
كة تôتكر السماد المعجون. [ما وتقوم �â و  أول 12

كة الحديثة لصناعة األسمدة ب�نتاج األسمدة  ال_1
المتخصصة وأسمدة العنا
 الصغرى سواء 
 .Éمن عن ëM²تحتوي ع= أ �

zQاألحاد;ة أو ال 

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

MOFCAL SUSPENTION 

17-0-10+24CaO+3Mg+TE 
� لتصحيح نقص الªالسيوم

 سماد ور¬)
PACKING: 1 Liter 

FORMULATION: Liquid 

 موف1ال معلق

AMCO-COMBI 
Micronutrients 

Fe: 5.00 %, Mg: 4.50%, Cu: 2.5 % Mn: 2.5 %, 
Zn: 1.5 %, Mo: 0.5%, B: 0.5 %, vitamin B, 

neco�namide, thiamine, folic acid. 
PACKING: 1 KG 

FORMULATION: Soluble powder 

 �  أمكو كوم±²
 عنا¶ صغرى

AMCO-IRON 

   �  %13ح د O د   م خـلـ±²
Iron 13 % EDTA chelate 

PACKING: 1 KG 
FORMULATION: Soluble powder 

 أمكو حدOد

AMCOBETTER 
20-10-20 + TE 

PACKING: 20 KG BAGS 
FORMULATION: soluble powder 

 أمكو بي&) 

AMCOLON 

17-10-27 +3MgO +TE 
 سماد ذائب عا�¹ البوتاسيوم
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 أمكو لون

JOTASSIUM 

0-0-60 + 20S 
 سماد ذائب معلق سلفات البوتاسيوم

PACKING: 15 KG drum 
FORMULATION: suspension 

 جوتاسيوم

AMCOPASTE 

20-50-10 + TE 
 سماد ذائب معجون عا�¹ الفسفور

PACKING: 15 KG drum 
FORMULATION: paste 

 أمكو بnست

Mul� N 

A mixture of three forms of nitrogen in highly 
concentrated liquid; Nitric 11%, Ammonium 
11% & Ureic 18% for boos�ng plant growth.  

ات  ، الن&) $ %Lوج % 11خلBط مركز لثالث اش1ال من الني&)
ي18% واليور5ا 11واالمونيوم  $ النمو الخ�$  %، لتحف&%

PACKING: 5 Liter 
FORMULATION: Liquid 

� إن
 مل²)

AMCOLON 

20-20-20 +TE 
متوازنسماد ذائب   

PACKING: 25 KG BAGS 
FORMULATION: soluble powder 

 أمكو لون

AMCOLON 

28-14-14 +TE 
 $ %Lوج  سماد ذائب عا�¹ الني&)
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 أمكو لون
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YARA (Norway)   ةBو5ج كة Oارا ال&$ ¡È 
  

 

  

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

YaraMila Complex 

12-11-18 3MgO+8S+T.E  
OارامBال#وم�لxس سماد مركب مح�ب عا�¹ 

 اخ�$  - الجودة
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: slow release granules 

 Oارا مBال كوم�لBكس

DELTASPRAY 

20-20-20+TE 
ي سماد ذائب متوازن  دلتا س&±
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

ي  دلتا س&±

KRISTALON 

12-12-36+TE 
 كf6ستالون سماد ذائب عا�¹ البوتاسيوم

PACKING: 25 KG BAGS 
FORMULATION: soluble powder 

 كf6ستالون

CALCINET 

Calcium nitrate 

16-0-0+19CaO 
 �ÊالW  ات نnت سماد مح�ب 5Èــــع الذو�ان ن&)

 الªالسيوم
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble granules 

 Wال�Ê نت

KRISTA UP 

Urea phosphate 

18-44-0 
كf6ستا اب سماد ذائب عا�¹ الفوسفور مع 

 $ %Lوج  الني&)
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 كf6ستا أب

YARAVITA 

REXOLIN 

Fe 6% EDDHA 
4.8 ortho – ortho 

 �  % 5Èــــع الذو�ان6حدOد مخل±²
PACKING: 1 KG packet 

FORMULATION: soluble powder 

 $ %Lارا فيتا ر5كسولO 

PRAYON (Belgium)   ةBكBكة برايون ال�لج ¡È 
  

 

  

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

MAP 
MONO AMMONIUM PHOSPHATE 

12-61-0 
ماب سماد ذائب عا�¹ الفوسفور مع 

 $ %Lوج  الني&)
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 ماب

MKP 
MONO POTASSIUM PHOSPHATE 

0-52-34 
� سماد ذائب عا�¹ الفوسفور مع  ±�ام �� 

 البوتاسيوم
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 � ±� إم � 
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ROSIER (Belgium) ةBكBكة روز5ر ال�لج ¡È 
    

   

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

ROSAFERT 

12-12-17 + TE 
 SLOW RELEASE GRANULES 

 ازرق - سماد مركب مح�ب عا�¹ الجودة
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: slow release granules 

ت  روزاف&%

ROSASOL 

28-14-14+TE 
 $ %Lوج  روزاسول سماد ذائب عا�¹ الني&)

PACKING: 25 KG BAGS 
FORMULATION: soluble powder 

 روزاسول

ROSAFERT 

15-15-15 + 15 S 
 SLOW RELEASE GRANULES 

�   -سماد مركب مح�ب عا�¹ الجودة
 ب$²

PACKING: 25 KG BAGS 
FORMULATION: slow release granules 

ت  روزاف&%

SQM (Mul�Na�onal) ةBكة إس كيو إم العالم ¡È 
    

   

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

ULTRASOL Magnum phoscal 

10-50-0 + 10 CaO 
 �uال سماد ذائب عاØسماد ماغنوم فوس

� وJحتوي ع= ÷س�ة  DEوج zMالفوسفور مع الني
 عال�ة من الÛالسيوم

PACKING: 25 KG BAGS 
FORMULATION: soluble powder 

ا سول ماغنوم فوس1ال  أل&)

Frarimpex (France) ةBسÒكة فرار5م�كس الفر ¡È 
    

   

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

LEAFDRIP 
20-20-20 

20-20-20+TE 
 ل�ف درJب سماد ذائب متوازن
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 لBف درب

LEAFDRIP 
28-14-14 

28-14-14+TE 
 � DEوج zMالني �uب سماد ذائب عاJل�ف در 

PACKING: 25 KG BAGS 
FORMULATION: soluble powder 

 لBف درب
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RNZ (UAE)   كة أر إن زد 12 

  

 

  

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

MAP 
MONO AMMONIUM PHOSPHATE 

12-61-0 
ماب سماد ذائب عا�¹ الفوسفور مع 

 $ %Lوج  الني&)
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 ماب

MKP 
MONO-POTASSIUM PHOSPHATE 

0-52-34 
� سماد ذائب عا�¹ الفوسفور مع  ±�ام �� 

 البوتاسيوم
PACKING: 25 KG BAGS 

FORMULATION: soluble powder 

 � ±� إم � 

KEMAPCO (Jordan)   ةBكو األردنDماBكة ك ¡È 
  

 

  

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

POTASSIUM NITRATE 

13-0-46+TE 
ات البوتاسيوم ك�ماrكو zMسماد ذائب ن 

PACKING: 25 KG BAGS 
FORMULATION: soluble powder 

ات البوتاسيوم  ن&)

Jiffy (Holland)   ةOالهولند �
$ÕBكة ج ¡È 

  

 

  

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

BIOMIX 
BIOMIX POTTING SOIL 

 ت�6ة ×شBcل وان�ات ال�ذور
PACKING:50,70,300 LTR BAGS 

 بيومكس

AGRIMAR (UK)   ةB5طان كة أج56مار ال&± ¡È 
      

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

Agrifer Plus 

Fe 6% EDDHA 
 �  % 5Èــــع الذو�ان6حدOد مخل±²

PACKING: 1 KG packet 
FORMULATION: soluble powder 

 أج56ف&% Dلس
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COSMOCEL (Mexico)   ةBكBل المكسBكة كوزموس ¡È 
  

 

  

Name 
ك�ب zMال 

Composi�on 
 االسم

Rootex 

6-46-5 +TE+ AminoAcids 
� جميع 

مادة طب�ع�ة محفزة لنمو الجذور ��
 مراحل نمو المحاص�ل

PACKING: 1KG 
FORMULATION: soluble powder 

 روتكس

H 85 

 % هيومك أسBد وفولفBك أسBد85
(ة لبيولوج�ة  zMخواص ال � DEة مثال�ة لتحسJKمادة عض

 وال�Úم�ائ�ة وزJادة كفاءة األسمدة
PACKING: 1KG 

FORMULATION: soluble powder 

 85إ×ش 
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SEMCO (Japan) 

 

كة س�مكو ال�اrان�ة 12 

Rust resistant stainless-steel 
knapsacks, many sizes 2,4,6,8 
liter. Prefect for PCOs 

 

مضخات رش ستانل�س س�lل مقاوم 

. مثال�ة  8و 6، 4، 2للصدأ rأحجام:  zMل

 ألغراض الصحة العامة

JACTO (Brazil) 

 

ازJل�ة LMكة جا²تو ال 12 

High quality knapsacks available 
in different sizes and ba¢ery 
powered pumps 

 

مضخات رش rالس�lك عال�ة الجودة 
و(أشØال وأحجام مختلفة ومتوفرة 

 rمضخة رش تعمل rال�طارJة

Knapsacks مضخات الرش 

Landscaping Equipment معدات ت«سيق الحدائق 

FELCO (Switzerland) 

 

كة ف�لÚو  12

 السJ_ÑKة

Felco 2: for branches less than 
25 mm diameter, made of 
forged aluminum, blade made 
of high-quality hardened steel, 
all parts can be replaced  

للتقل�م: لتقل�م  2مقص فلÚو 

ملم،  25األف*ع ذات قطر أقل من 

مصنKع من األلمنيوم المسبوك 

خف�ف الوزن وشفرة فوالذ;ة قاrلة 

Felco 600: folding saw for 
branches less than 5 cm in di-
ameter, 160 mm blade 

 

: م«شار لألف*ع 600م«شار فلÚو 

ملم، شفرة  50ذات قطر أقل من 

 مم قاrلة لل�  160فوالذ;ة rطول 
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Felco 611: pruning saw for 
branches less than 100 mm in 
diameter, 330 mm blade with 
sheath 

 

: مشار لألف*ع 611م«شار فلÚو 
ملم، شفرة  100ذات قطر أقل من 

ملم مزود rغمد  330فوالذ;ة rطول 
 ���lالسr 

AL-KO 

 

كة ألÚو 12 

A variety of landscaping 
equipment: lawn mow-
ers, leaf blowers and 
hedge trimmers 

 

yشك�لة من معدات ت«سيق الحدائق: 

قص النج�ل، نفخ األوراق، yشذ;ب 

كة ألÚو  األشجار واألس�جة، من 12



  

 

73 

  

Traps, Bait Sta�ons And Pheromones مونات  محطات الطعوم والمصائد والف&%

Red palm weevil elec-
trap 

  
مصBدة سوسة النخBل الحمراء 

 الفرمونBة الشمسBة
In ELECTRAP insects are captured 
and disabled using pulsed emission 
from MASER (Microwave Amplifica-
�on by S�mulated Emission of Ra-
dia�on).  Inside the core Electrap 
device is placed the specially de-
signed Phero-Kairo 925+, a phero-
mone lure and kairomone. 

 

ات rاستخدام  تقوم المص�دة rجذب و قتل الح_1
 �

الموجات الÚهرومغناط�س�ة المحفزة، و تحتوي ��
ومون تم تصم�مة خص�صا  DMمون و ك DMداخلها ف

 لسوسة النخ�ل الحمراء

Tamper-resistant bait sta-
�ons 

  
ان ضد الع�ث  محطات طعوم الف&�

Bait sta�ons for safe use of roden�-
cides and protect non-target animals, 
from BELL laboratories USA 

 

ان لالستخدام االمن لمب�دات  þMمحطات طعوم ف

القوارض وللمحافظة ع= الÛائنات الح�ة 

كة rل البروتورJز األم*Jك�ة  الصد;قة، من 12

Mechanical rat and mouse 
traps 

  
ان والجرذان  مصائد م1BانBكBة للف&�

From BELL laboratories USA 

 

كة rل البروتورJز األم*Jك�ة  من 12

Rat a�ractant PROVOKE   ان بروفوك  جاذب الف&�
From BELL laboratories USA 

 

كة rل البروتورJز األم*Jك�ة    من 12
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House fly traps    �¹
$  مصائد الذDاب الم&$

Includes a pheromone, from PIC USA 

 

مون، لالستعمال داخل وخارج  DMفr مزودة

Jز األم*Jك�ة DMل البروتr كة ل، من 12 � �Mالم 

Fly ribbon roll   �¹ الالصقة
$  مصائد الذDاب الم&$

From PIC USA 

 

كة rِك األم*Jك�ة  من 12

Red palm weevil pheromone   ل الحمراءBمون سوسة النخ  ف&%
From TRECE USA   ك�ةJ*س األمÑ*كة ت 12 

Beat army worm pheromone   مون الدودة القارضة  ف&%
From TRECE USA   ك�ةJ*س األمÑ*كة ت 12 

Oriental fruit fly pheromone   ةBق ¡eة الفا#هة الDاDمون ذ  ف&%
From TRECE USA   ك�ةJ*س األمÑ*كة ت 12 

Tuta absoluta pheromone   لوتاBسÚمون التوتا ا  ف&%
From TRECE USA   ك�ةJ*س األمÑ*كة ت 12 


