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أجـرولٌوم
شرهاء ألعمال ألزرأعٌة لبلدأن ألشرق ألوصط وشمال و شرق أفرًكٌا
أجرولٌوم شرهة رأئدة فى مجال ثوفٌر مشجلزمات ألهجاج ألزرأعي ألمالئمة لبلدأن ألشرق
ألوصط وشمال أفرًكٌا من خالل خبرأثوا وعاللاثوا ألمجمٌزة بالعدًد من ألموردًن
ألمجخصصٌن من جمٌع أهحاء ألعالم هكوم بجلبٌة أحجٌاجات ألمزأرع وثكدًم هو ما هو
جدًد فى عالم ألصمدة وولاًة ألمزروعات وألوحو.أن فرًق ألعمو بشرهة أجرولٌوم
مدعم بخبرأت مخجلفة ثعمو بشنو دأئم بغرض ألجوأجد ألدأئم في ألحكو .هذأ بالطافة
ألى لٌاموا بجوفٌر هافة ألحجٌاجات من خالل أمناهٌة ألجعبئة فى ألموطكة ألحرة
ألصواعٌة بالكاهرة وموها ألجصدًر لبعض ألهحاء.

موججات ألشرهة

ألصمدة
o
o
o
o
o

®

لـٌـثـوف ـٌــت
TM
روبـوصــت
®
أهفــٌرت 02 - 02 - 02
®
أجروفٌرون حبٌبات صرًعة ألذوبان
®
أمٌنـس

لـٌـدـوف ـٌــت

®

®LITHOVIT

الجرهٌب  :هربوهات هالشٌوم  % 08. 2ـ هربوهات ماغوشٌوم  %6.4ـ حدًد % 8..0
هشبة النالشٌوم الذائب  % 22والغٌر ذائب % 0.
الغٌر ذائب ًشجفاد موه غن ؼرًق دخوله الدغور بشهولة لطغر حرمه المجواهى

أ
ؼرًكة الجاخٌر:

أ
أ
صماد لٌدوفٌت® هو احدث واول صماد ًجم ثطوٌػه وفكا
لجنوولوزٌا الواهومجرًة فٌوجذ غوها مشجحغر فائق الوػومة
ًكاس حرمها بالواهومٌجر Nanometer
أ
حبٌبات لٌدوفٌت® لٌشت دلٌكة فكػ ولنوها اًغا هشؽة
ثحمو شحوه ههربائٌة مما ًزًد من الكدرة غلى الحرهة
أ
لٌدوفٌت® فى ضورة حبٌبات دلٌكة ذات لؽر الو من
08مٌنرومٌجر مما ًمنوه من الدخول غن ؼرًق الفجحات
أ
الجوفشٌة الوباثٌة بشرغة وصهولة لٌجحرر إالى خاهي اوهشٌد
النربون الوشػ والالزم للجمدٌو الغذائي.

ممٌزات ا إلصجخدام :

حبٌبات لٌدوفٌت ® ثدخو الدغور
بشهوله وصرغة

أ
أ
 ثكلٌو إالحجٌاج المائي بوشبة ثطو إالى  %.0وذلم لن الدغور ثبكى مغلكه لفجرة اؼول غود ثػرعهالوكص المٌاة.
 زًادة ا إلهجاج لد ثطو فى بػظ الزراغات إالى  %08و ثحشٌنزودثه ولابلٌجه للجخزًن.
أ
 زًادة حٌوًة الوبات و لدرثه غلى مكاومة المراض و الظروفالبٌئٌة الطػبة من حرارة و ماء.

أ أ
أ
لٌدوفٌت®صماد هباثي غٌر عار ل إالهشان او الحٌوان ولًشبب اي اعرار للبٌئة موضى إباصجخدامه للزراغةأ
الػغوًة من لبو ا إلثحاد الوروبي ثحت رلم .) EWG ( 2802
أ
-زًادة مػدل الومو و هـدافة اللون الخغر.

مػدلت ا إلصجخدام :
لٌدوفٌت®ًشجخدم لمرة واحدة فكػ خالل الموصم وًمنن ثنرار
أ
ا إلصجخدام إاذا لزم المر هو ً 00 -08وما.
أ
لٌدوفٌت® ًشجخدم غدة مرات خالل الموصم وغلى زمٌع اهواع
الزراغات ( مرحلةظهورالوراق/مرحلة الزهار /ثكدم الومو/هغذ الدمار ).
أ
لٌدوفٌت® ًرش موفردا او مخلوؼا مع المبٌدات الزراغٌة المراد رشها.
لٌدوفٌت ® ًشجخدم بمػدل  088 – 688زرام للفدان للزراغات الجالٌة :

الزراغات

ؼرًكة ا إلصجخدام

محاضٌو الحبوب
البؽاؼس
زراغات الخغر

مرة واحدة بػد ظهور اخر ورلة.
أ
بػد ً 00وم من ظهور الورلة الولى وهذلم ًػاد الرش بػد ً 00وم.
أ
ا إلصجخدام الول بػد ا إلهبات وبػد ذلم ًػاد الرش خالث مرات بٌن الرشة
أ
والخرى ً 00وم.
أ
ًشجخدام  2مرات /فى فجرة الجزهٌر وغود اول ثنوًن خمري ومن بػد ثنوًن
الػوالٌد.
أ
خالث مرات /خالل فجرة ا إلزهار وبػد اول ثنوًن خمري خم بػد ً 00وم.
ًشجخدم من  0 - 2مرات بفاضو زموي مدثه ً 00وما حٌح ًجم ا إلصجخدام بػد
أ
أ
أ
08اًام من ظهور الوراق الولى.
أ
ًشجخدم مرثٌن وحجى اربع مرات بفاضو زموى مدثه ً 00وما وحجى ً 28وم حٌح
أ
ًجم اول إاصجخدام بػد ظهور الورلة الدالدة.
ًشجخدم فى مرحلة مابٌن ظهور الورلة الرابػة والشادصة وًمنن إاغادة ا إلصجخدام
أ أ أ
أ
بػد اصبوغٌن او اربع اصابٌع.

الػوب
الفراولة
أ
اشرار الفاههة
أ
واشرار الزًوة
هباثات الزًوة
بورر الشنر

روبـوســت

TM

TM

ROBUST

سماد مجخصص لزًادة حٌوًة الوبات و مقاومة امراض الجذور والوٌماثودا
الجرمٌب % 01 :احماض امٌوٌة (الحمض المٌوى جلوثمٌك)
الممٌزات :روبوست TMمسجحضر ظبٌعي ًعمن على زًادة المقاومة العبٌعٌة فهو ًزًد من
حٌوًة الوبات وقوثه ومما ًزًد المحصول و ًحسن من جودثه.
روبوست TMمسحوق جاف سرًع الذوبان فى الماء ًملن اسجخدامه فى ظرق الرى المخجلفة
( الرش  -البٌفوت  -الجوقٌط  -الري السعحي ).
السجخدام :روبوستً TMسجخدم للافة اهواع الزراعات
(الخضر -الفامهة  -هباثات الزًوة  -مالعب الجولف  -المسعحات الخضراء).

معدلت السجخدام :
المشاثن  :روبوستً TMسجخدم مضافا الى ماء السقٌة لظباق
الشجن بمعدل  6جم  0 /لجر ماء وًلرر  3 -2مرات.
عود الشجن  :اغمر جذور الشجالت في محلول ًحجوي على ثرمٌز
TM
 6جم 0 /لجر ماء من روبوست
الرض المسجدًمة  :اسجخدم روبوست TMبعد ً 31وم من
الشجن بمعدل  41جم  /فدان وًلرر  3 - 2مرات

الزراعات المسجدًمة و المعمرة :

روبوستً TMسجخدم رشا بوسائن الرش المخجلفة على الخعوط
وحول الجذور مذلك حقـوا من خالل الرى بالجوقٌط بمعدل
 511-411جم /فدان
القابلٌه للخلط  :للحصول على افضن الوجائج اسجخدم روبوست TMموفردا وًملن اسجخدام المبٌدات
TM
الخرى بعد  44ساعة من اسجخدام روبوست

®

أهفــٌرت
®

02 - 02 - 02

ANFERT
سماد مركب غالي ألجودة سرًع ألذوبان ًػمل غلى زًادة ألمحطول
ًحتوي غلى تركٌبة متزهة من ألوٌتروجٌن و ألفـسـفـور وألبوتاسٌوم
P
K
% 02 % 02

ألتركٌب :

N
% 02

با إلعافة إألى بػظ ألػواضر
ألطغرى

أ إلستخدأم و ألممٌزأت :
أهفــٌرت ®02 - 02 - 02سماد متػدد أ إلستػمالت إلحتوأئي غلى ألوٌتروجٌن وألفسفور وألبوتاسٌوم.
أهفــٌرت ®02 - 02 - 02سماد غالي ألوكاوة إلحتوأئي غلى موأد أولٌة غالٌة ألجودة سرًػة ألذوبان
سهلة أ إلمتطاص.
أهفــٌرت ® 02 - 02 - 02سماد مثالي إلحتوأئي غلى غواضر ضغرى وأحماض أمٌوٌة و إأعافات أخرى.
أهفــٌرت ®02 - 02 - 02سماد سرًع ألذوبان فى ألماء مخطص ل إلستخدأم مع ماء ألرى بالوظم
ألتكلٌدًة وألحدًثة (ألبٌفوت أو ألتوكٌػ أو ألمحوري).
أهفــٌرت ® 02 – 02 - 02سماد ًزًد إأهتاجٌة ألمحطول و ًحسن ألجودة.
مػدلت أ إلستخدأم :أهفــٌرت ® 02 - 02 - 02سماد مثالي ًمكن أن ًستخدم رشا غلى كافة ألزرأغات
غن ؼرًق ألرش
ألمحـاض ـٌـل
ألخغروأت
وألمحاضٌل ألحكلٌة
أشجار ألفاكهة
هباتات ألزًوة

مػدل أ إلستخدأم

مـٌـػـاد أ إلستخدأم
فى ألحكل ألمفتوح أو ألطوب كل أسبوغٌن

 052 - 022جم  022 /لتر ماء

كل أسبوغٌن من ألػكد
مرتٌن حسب هوع وغمر ألوبات و إأحتٌاجي ألغذأئي

غن ؼرًق ألري
 6 – 3كجم  /فدأن

ألخغروأت
أشجار ألفاكهة
وألمحاضٌل ألحكلٌة
ألبٌوت ألمحمٌة
وألهفاق

 6 – 3كجم  /فدأن

ًمكن إأعافتي إألى ألري من ألمشتل
حٌث ًغاف للري بالتوكٌػ كل ً 05وم

 3ـ  6كجم  /فدأن

ألكابلٌة للخلػ  :سماد أهفــٌرت
للمبٌدأت سوأء بالرش أو غن ؼرًق مٌاى ألرى.
®

02 - 02 - 02

ًكبل ألخلػ مع مػظم ألمبٌدأت ألمتدأولة وًمكن إأستخدأمي مغافا

®

أذروفّرون
®
AGROFERON WSG

حبّبات سرِػة ألذوبان

سماد متخطص ذو ذٍدى غالّة ِحتٍي غلَ ألحدِد ألمخلبُ
ألتركّب:
% 6حدِد مخلبَ بوسبة %38

 % 4حامظ سترِك

 %66مادى مخلبّة

أ إلستخدأم:

أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان سماد متخطص ِستخدم لػالج هكص غوطر ألحدِد ألٌام وألمؤجر غلَ ألوشاط
أ إلهزِمُ للوبات و تكٍِن ألمادة ألخغرأء وِػمل غلَ توظّم ألومٍ.
أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان تركّبة فرِدة من مخلبات ألحدِد لهي مخلب غلَ أحماض غغٍِة ؼبّػّة.
أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان ممتد ألمفػٍل حّث ِمكوي تحمل درذات ألكلٍِة ألمرتفػة.
أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان ِموع وِػالخ أ إلضفرأر ألواتخ غن هكص غوطر ألحدِد فّػمل غلَ تحسّن لٍن ألوبات
وذٍدة ألحمار.
أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان ِزِد من مكاومة ألوبات للظروف ألطػبة و تكٍِة ألدذور وزِادة حدمٌا إلحتٍأئي غلَ
ألحماض ألػغٍِة.
أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان مطوع فَ ضٍرة حبّبات سرِػة ألذوبان فَ ألماء وِستخدم من خالل أهظمة ألري
ألمستخدمة فَ مػظم ألرأعَ ألزرأغّة.
أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان سرِع ألذوبان و أ إلمتطاص بٍأسؽة ألوبات لذلك فٌٍ ِمكن أن ِستخدم رشا أو إأعافة
مع ماء ألرى بالؽرق ألحدِحي ( ألتوكّػ و ألبّفٍت ).
مػدلت ومٍأغّد أ إلستخدأم:
أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان ِستخدم غلَ
ألمحـاض ـّـل
ذمّع ألزرغات بالمػدلت ألتّي:
غن ؼرِق ألرش

ألكابلّي للخلػ:

ألخغروأت
أشدار ألفاكٌة
هباتات ألزِوة

أذروفّرون®حبّبات سرِػة ألذوبان ِكبل ألخلػ
مع مػظم ألمبّدأت ألمتدأولة وِمكن غن ؼرِق ألري
ألخغروأت
إأستخدأمي مغافا إألَ تحغّرأت
ألمبّدأت ألمختلفة سٍأء بالرش أو غن أشدار ألفاكٌة
ؼرِق ماء ألري .
هباتات ألزِوة

مػدل أ إلستخدأم

مـّـػـاد أ إلستخدأم

 051ذـم  011 /لتر ماء
 611ذـم  011 /لتر ماء
 011ذـم  011 /لتر ماء

 8-6مرأت غود بدأِة ألتزًّر وألػكد وتلٍِن ألحمار.
 8-6مرأت غود ألتزًّر وبػد ألػكد وغود همٍ ألحمار.
مرتّن غود بدأِة ألشتل و بػد ألشتل باسبٍع.

 0,5كدم  /فدأن
 0,5 - 0كدم  /فدأن

ِمكن إأعافتي إألَ ألري إأغتبارأ من ألمشتل.
حّث ِغاف للري بالتوكّػ كل ٍِ 05م.
ِمكن إأعافتي إألَ ألرى إأغتبارأ من ألمشتل.

 0,5كدم  /فدأن

®

أمينـس

AMEX

صماد صائو متخطص يحتوى غلى ألػواضر ألمختلفة يػمو غلى توشيػ ألحذور
و ألمحوع ألخغري ويشاغد غلى ألتزهير موضى به للزرأغة ألػغوية

ألترهيب :
صماد متخطص يحتوي غلى ألويتروخين ألػغوي با إلعافة ألى غوطري ألحديد و ألزهم.

أ إلصتخدأم :
®
أمينـس يشتخدم لزيادة ألومو ألخغرى وألتبنير فى ألزهار وألػكد غلى هافة أهوأع
ألزرأغات وهذلم فهو يػمو غلى توظيم ألومو.
®

أمينـس

يػمو غلى تػويظ هكص غوطر ألويتروخين فى ألوبات.
مطوع بؽريكة خاضة فى ضورة غغوية لابلة إلصتفادة ألوبات موه بشهولة.
يموع ويػالج أ إلضفرأر ألواتج غن هكص غوطر ألويتروخين فيػمو غلى تحشين
لون ألوبات وخودة ألثمار.
يشاغد غلى تكوية ألحذور وزيادة ححمها إلحتوأئه غلى ألموأد ألػغوية.
يزيد من مكاومة ألوبات للظروف ألطػبة.
®
أمينـس صريع ألذوبان وأ إلمتطاص بوأصؽة ألوبات لذلم يمنن أن يشتخدم رشا أو إأعافة مع ماء ألري
بالؽرق ألحديثة (ألتوكيػ و ألبيفوت)

مػدلت وموأغيد أ إلصتخدأم :
®
أمينـس يشتخدم غلى خميع ألمحـاض ـيـو
ألزرأغات بالمػدلت ألتية:

مػدل أ إلصتخدأم

مـيـػـاد أ إلصتخدأم

غن ؼريق ألرش
ألخغروأت

 57 -75صم 055 /3لتر ماء

3 -2مرأت غود بدأية ألتزهير و ألػكد وتلوين ألثمار.

أشحار ألفاههة

 57 -75صم 055 /3لتر ماء

3 -2مرأت غود ألتزهير وبػد ألػكد وغود همو ألثمار.

هباتات ألزيوة

 57 -75صم 055 /3لتر ماء

مرتين غود بدأية ألشتو و بػد ألشتو باصبوع.

غن ؼريق ألري
ألخغروأت

 2 - 0لـتر  /فدأن

يمنن إأعافته إألى ألري إأغتبارأ من ألمشتو.

أشحار ألفاههة

 3 -2لـتر  /فدأن

حيث يغاف للري بالتوكيػ هو  07يوم.

ألكابلية للخلػ:
®
أمينـس يكبو ألخلػ مع مػظم ألمبيدأت ألمتدأولة ويمنن إأصتخدأمه مغافا إألى تحغيرأت ألمبيدأت
هباتات ألزيوة

ألمختلفة صوأء بالرش أو غن ؼريق ماء ألري.

 0.7 - 0لـتر  /فدأن

يمنن إأعافته إألى ألري إأغتبارأ من ألمشتو.

مش ــتحـضـرات وقـايــة النـبـات







®

كوبرونيكا
®
فيرديرام  025مشحوق قابل للبلل
®
بـوردوفـلو  %05معــلق مركز
®
ديـلفـين % 50
®
لـيتوفــير معلق مركز
®
هيلكوفيكس معلق مركز

 %05مشحوق قابل للبلل


 %05مشدوق لابو للبلو
CUPPRONICA

هوبروهٌنا

مبٌس فطري وبن جٌري ًدجوي على أوهشي هلور ألوداس

ألجرهٌب :

أوهشي هلور ألوداس ً % 98عادل  % 05هداس معسهي (وزن  /وزن).
مطابق لموأصفات ألجصسًر رالي من ألرصاص وألنادمٌوم و ألزرهٌذ.

أ إلصجزسأم :

آ
ألفة
ألوسوة ألبسرًة
ألوسوة ألمجاررة

ألمدصول
ألبطاطس
ألطماطم
ألكرعٌات
ألموألح
ألجفاح

معسل إألصجزسأم
 005جم 055 /لجر ماء
 005جم 055 /لجر ماء

ألبٌاض ألزغبي وأللطعة ألرجوأهٌة  005جم 055 /لجر ماء
 005جم 055 /لجر ماء
ألشوةو ألعفن ألهبابي
مع ألزًت ألمعسهى شجاء
 005جم 055 /لجر ماء
ألجرب وألشوة

ألفول ألبلسى
ألثوم

ألجبكع ألبوي
ألصسأ

 005جم 055 /لجر ماء
 005جم 055 /لجر ماء

ألكابلٌة للزلط:
 لابو للزلط مع ألعسًس من ألمبٌسأت ألدشرًة وألفطرًة ماعسأ مرهبات  DNCو TMTD
ً وصح فى جمٌع ألدالت بعمو ثجربة للولوف على مسى ألكابلٌة للزلط.
 ل ًجم ألرش بمرهبات ألوداس إأل بعس ً 00وما من رش
ألمبٌسأت ألفشفورًة ول ًزلط مع ألمرهبات ألفشفورًة فى
ثاهم وأخس
فجرة ما بعس ألدصاد ً 00 : PHIوم

ؾٌردًرام


%02مشحوق قابن للبلن

VERDERAME

مبٌد ؾعري وبل تٌري ًحتوي على مشتحضر البوردو  Bordeauxؾى صورة
مشحوق ؾائـ الوعومة
الترمٌب :
®

ؾٌردًرام %02مشحوق قابن للبلن ًحتوي على المادة الؿعالة مبرًتات الوحاس واللالشٌوم
( %74وزن  /وزن) (تحتوي على  % 02هحاس معدهى) والمعروؾة بمشتحضر

بوردو  Bordeauxؾى صورة مشحوق ؾائـ الوعومة قابن للبلن مضاؾا الٌه
مادة هاظرة تشاعد على زًادة ال لتصاق ومادة ماهعة للتل تن تعمن على زًادة
قدرته على التخزًن.

الصتخدام :
المحصول

آ
الؾة

معدل الصتخدام

البعاظس والعماظم
الفرعٌات
البصن

الودوة المتاخرة والودوة المبلرة
البٌاض الزػبي ولؿحة الشاق الصمؼٌة
البٌاض الزػبي واللععة الرجواهٌة

 052ج م 022 /لتر
 052ج م 022 /لتر
 052ج م 022 /لتر

الفمح والطعٌر

الصداء والتبفع الطبلي ؾى الطعٌر

 052 -022ج م 022 /لتر

الموالح

تصمغ قاعدة الشاق

الؿول البلدي
الؿول الشوداهي
التؿاح واللمثرى
الثوم
الؿلؿن والباذهجان
العوب

التبفع البوى والصدا
تبفع الوراق
اللؿحة الوارًة والجرب والصداء
الصدا
تبفع الوراق والبٌاض الزػبي
البٌاض الزػبي والعؿن الرمادي
تجعد وتثفب الوراق ؾى الخوخ
والصداء
تبفع الوراق وتعؿن الثمار
تبفع الوراق
تبفعات الوراق والبٌاض الزػبي
ومذلك تعٌر الجروح بعد التفلٌم

الخوخ والمطمض
الؿراولة
الزًتون
هباتات واظجار الزًوة
والمشعحات الخضراءوالمالعب

اضؽ  522ج م الى ممٌة مواصبة من الماء لعمن
عجٌوة تدهن بها المامن المصابة بعد اللطط
 052ج م 022 /لتر
 052ج م 022 /لتر
 052 -022ج م 022 /لتر
 022ج م 022 /لتر
 052ج م 022 /لتر
 022ج م 022 /لتر
 022ج م 022 /لتر
 052ج م 022 /لتر
 052ج م 022 /لتر
 052 - 052ج م 022 /لتر

الفابلٌة للخلط :قابن للخلط مع العدًد من المبٌدات الحطرًه و الؿعرًه وؾى جمٌع الحالت ًوصح بعمن تجربة
للوقوف على مدى الفابلٌة للخلط ول ًخلط مع المرمبات الؿشؿورًة.
ؾترة ما قبن الحصاد ً 00 : PHIوم.

بـٍردوؾـلٍ


 %01معــلـ مرمز

BORDOFLOWSC

مبّد ؾعرى وبلـتّرى ِحتٍى علَ مشتحضر البٍردو  Bordeauxؾَ صٍرة معــلـ مـرمـز

الترمّب:

بـٍردوؾـلٍ %01معــلـ مرمزِحتٍى علَ المادى الؿعالي مبرِتات الوحاس واللالشٍّم ( % 73وزن /
وزن) (تحتٍى علَ  % 01هحاس معدهَ) والمعروؾة بمشتحضر بٍردو  Bordeauxؾَ صٍرة
معلـ مرمز
ا إلصتخدام:بٍردوؾلٍ® مبّد ؾعرى وبلـتّرى واصع المدى ِشتخدم بامان للفضاء علَ العدِد
من المراض الوباتّة ؾَ العدِد من الزراعات
المحصٍل

آ
الؾة

البعاظس و العماظم
الفرعّات

الودوة المتاخرة والودوة المبلرة
البّاض الزػبُ ولؿحة الشاق الصمؼّة
البّاض الزػبُ
واللععة الرجٍاهّة
الصداء والتبفع الطبلُ ؾَ الطعّر

المٍالح

تصمغ قاعدة الشاق

الؿٍل البلدي
الؿٍل الشٍداهُ
التؿاح و اللمثرى
الثٍم
الؿلؿن و الباذهجان
العوب
الخٍخ و المطمض
الؿراولة
الزِتٍن
هباتات واظجار الزِوة
والمشعحات الخضراء
والمالعب

التبفع البوَ و الصدا
تبفع الوراق
اللؿحي الوارِة والجرب والصداء
الصدا
تبفع الوراق والبّاض الزػبُ
البّاض الزػبُ والعؿن الرمادي
تجعد وتثفب الوراق ؾَ الخٍخ والصداء
تبفع الوراق وتعؿن الثمار
تبفع الوراق

البصن
الفمح و الطعّر

تبفعات الوراق والبّاض الزػبُ ومذلك تعّر
الجروح بعد التفلّم.

7

معدل ا إلصتخدام

 051صــم  011 /لتر
 051صــم 011 / 7لتر
 051صــم 011 / 7لتر
 751 -711صــم011 / 7لتر
اضؽ  511صــم 7إالَ ممّي مواصبي
من الماء لعمن عجّوي تدًن بٌا
المامن المصابي بعد اللطط
 051صــم 011 / 7لتر
 051صــم 011 / 7لتر
 751 -711صــم011 / 7لتر
 711صــم 011 / 7لتر
 051صــم 011 / 7لتر
 711صــم 011 / 7لتر
 711صــم 011 / 7لتر
 051صــم 011 / 7لتر
 051صــم 011 / 7لتر
 751 -051صــم011 / 7لتر

الفابلّة للخلط :
قابن للخلط مع العدِد من المبّدات الحطرِة و الؿعرِة وؾَ جمّع الحالت ِوصح بعمن تجربة للٍقٍف علَ مدى الفابلّة للخلط ول
ِخلط مع المرمبات الؿشؿٍرِة
ؾترة ما قبن الحصاد ٍِ 00 : PHIم.

دًـلفـٌن



% 58

خبٌبات قابلة الهتشار فى الماء

DELFIN WG

مشتدضر خٌوي قوي المفػول للقضاء غلى الػدًد من الٌرقات فى الزراغات المختلفة
التركٌب:

مشتدضر خٌوي مجهز فى ضورة خبٌبات قابلة للبلل من بكـتٌرًا () Bacillus thuringiensisvarkurstaki

الممٌزات وظرًقة التاجٌر:
®

دًلفٌن ًجب ان ًبتلع بواصعة الٌرقات خٌث تمتوع غن التغدًة فى خالل
صاغات من الرش لٌبدا التاجٌر المباشرغلى جدار المػاء جم تموت الٌرقة فى خالل
اًام من الرش.
®
دًلفٌن مشتدضر امن لكل من المشتخدم والمدطول.
®
دًلفٌن مشتدضر متخطص خٌث ل ًؤجر غلى غٌر ًرقات خشرات خرشفٌة الجودة
وبالتالى ًشمح لالغداء العبٌػٌة بالػمل و لًخل بالتوازن البٌئي.
®
دًلفٌن وصٌلة فػالة للتغلب غلى صاللت الدشرات المقاومة للمبٌدات الكٌماوًة.
®
دًلفٌن هموذج لالصتخدام للزراغات الػضوًة خٌث ان لٌس له فترة ماقبل الدطاد
®

دًلفٌن مجهز فى ضورة خدًحة  WGصهلة الصتخدام والمػاًرة.

الصتخدام:
®
دًلفٌن مشتدضر متخطص للقضاء غلى الٌرقات فى الزراغات المختلفة بالجرغات التالٌة:
المدطول

الفة

الكرهب
العماظم والباذهجان
والفراولة والفلفل
البعاظس
الػوب
القعن و الذرة والبرصٌم
هباتات الزًوة

دودة الكرهب
دودة ورق القعن
دودة اللوز المرًكٌه
فراشة درهات البعاظس
دودة جمار الػوب
دودة ورق القعن
دودة ورق القعن

مػدل الصتخدام
لكل  011لتر ماء
 81 – 58جـم

مػدل الصتخدام
للفدان
 511 - 011جـم

 58 – 81جـم

 011 - 511جـم

 81 – 58جـم
 58 – 81جـم
 81 – 58جـم
 58جـم

 511 - 011جـم
581 – 811جـم
 511 - 011جـم
 011جـم

القابلٌة للخلط  :دًلفٌن ًقبل الخلط مع مػظم المبٌدات المتداولة المػروفة
فترة ما قبل الدطاد  : PHIضفر (ل ًوجد).

®

لـٌجوفــٌر

مػلق مرهز

مشجصغر شٌوي مجخطص فى الكغاء غلى دودة ورق الكؽن فى الزراغات
المخجلفة

:

الجرهٌب مشجصغر شٌوى ًصجوي غلى الفٌروصات الوشؽة المجخططة في الكغاء غلى دودة ورق
الكؽن فى ضورة مػلق مرهز.

الممٌزات و ؼرًكة الجاخٌر:
®

لٌجوفٌر مشجصغر لوي الجاخٌر ًبجلع بواصؽة الٌرلات شٌح ًجغاغف وًوجشر
بشرغة زهازًا خالل زشم الٌرلة الجى ثمجوع غن الجغدًة فور الرش لٌبدا الجاخٌر
المباشرغلى الرهاز الػطبي للٌرلة خم ثموت الٌرلة فى خالل اًام من الرش.
®
لٌجوفٌر مشجصغر شدًد الجخطص ًؤخر فكػ غلى دودة ورق الكؽن لٌشمس
لالغداء الؽبٌػٌة بالػمو والًخو بالجوازن البٌىئ و مالئم للظروف البٌئٌة.
®
لٌجوفٌر وصٌلة فػالة للجغلب غلى صالالت الصشرات المكاومة للمبٌدات
النٌماوًة.
®
لٌجوفٌر موضى به للزراغة الػغوًة من لبو مػهد بصوث الزراغة الػغوًة
بشوًشرا لٌس له فجرة مالبو الصطاد.
®
لٌجوفٌر مشجصغر امن للمشجخدم الًوزد له فجرة اهجظار بػد الرش وامن
للمصطول الًشبب اى اعرار.
®
لٌجوفٌر فى ضورة مػلق مرهز صهو االصجخدام والمػاًرة وهو اهـدر خباثا غلى
الوبات بػد الرش فال ًصجاج الى اى اعافات صواء مادة هاشرة او الضكة.

االصجخدام:
®
لٌجوفٌر مشجصغر مجخطص للكغاء غلى دودة ورق الكؽن فى الزراغات المخجلفة والمشؽصات
الخغراء و المالغب بمػدل (  52صم 011 / 3لجر ماء ) وذلم بػد ثخفٌفه بنمٌة مواصبة من الماء.
®
لٌجوفٌر ًشجخدم رشا غلى البٌظ (اللؽع) واالغمار االولى للٌرلات.

لٌجوفٌر® ًمنن ثنرار الرش اذا لزم االمر بػد ً 01وم من الرشة االولى .لٌجوفٌر

®

مشجصغر مدالى لالصجخدام

عمن برهامذ المنافصة المجناملة وذلم من خالل ثكدًر شدة االضابة بمطائد الفرموهات
®

الكابلٌة للخلػ  :لٌجوفٌر ًكبو الخلػ مع مػظم المبٌدات المجداولة المػروفة الفؽرًة والصشرًة وهذلم النبرًت والًوطس
بخلؽه مع المرهبات الوصاصٌة وفى زمٌع الصاالت ًوطس بػمو ثرربة للولوف غلى مدى الكابلٌة للخلػ.
فجرة ما لبو الصطاد  : PHIضفر (ال ًوزد).

®

هٌلنوفٌنس
®

مػلق مرهز

HELICOVEX SC

مشجصغر شٌوي مجخطص فى الكغاء غلى دودة اللوز االمرًنٌة فى الزراغات المخجلفة

الجرهٌب:

هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز مشجصغر شٌوى ًصجوى غلى الفٌروصات الوشؽة
المجخططة فى الكغاء غلى دودة اللوز االمرًنٌة فى ضورة مػلق مرهز.
الممٌزات و ؼرًكة الجاخٌر :
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز مشجصغر لوي الجاخٌر ًرب ان ًبجلع بواصؽة الٌرلات شٌح ًجغاغف
وًوجشر بشرغة زهازًا خالل زشم الٌرلة الجى ثمجوع غن الجغدًة فورالرش لٌبدا الجاخٌر
المباشرغلى الرهاز الػطبي للٌرلة خم ثموت الٌرلة فى خالل اًام من الرش.
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز مشجصغر شدًد الجخطص ًؤخر فكػ غلى دودة اللوز االمرًنٌة
ًشمس لالغداء الؽبٌػٌة بالػمو و الًخو بالجوازن البٌئي و مالئم للظروف البٌئٌة
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز وصٌلة فػالة للجغلب غلى صالالت الصشرات المكاومة للمبٌدات
النٌماوًة
®
هٌلنوفٌنس مػلق مرهز موضى به للزراغة الػغوًة من لبو مػهد بصوث الزراغة الػغوًة
بشوًشرا لٌس له فجرة مالبو الصطاد.
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز مشجصغر امن للمشجخدم شٌح الًوزد له فجرة اهجظار بػد الرش
وامن للمصطول الًشبب اى اعرار.
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز مرهز فى ضورة مػلق مرهز صهو االصجخدام و المػاًرة وهو اه در خباثا
غلى الوبات بػد الرش فال ًصجاج الى اى اعافات صواء مادة هاشرة او الضكة.
االصجخدام:
®
هٌلنوفٌنس مػلق مرهز مشجصغر مجخطص للكغاء غلى دودة اللوز االمرًنٌة فى الزراغات المخجلفة
بمػدل (  52ص م011 / 3لجر ماء ) وذلم بػد ثخفٌفه بنمٌة مواصبة من الماء.
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز ًشجخدم رشا غلى البٌظ (اللؽع) واالغمار االولى للٌرلات.
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز ًمنن ثنرار الرش اذا لزم االمر بػد ً 01وم من الرشة االولى.
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز مشجصغر مدالي لالصجخدام عمن برهامذ منافصة مجناملة وذلم من خالل ثكدًر شدة االضابة
بمطائد الفرموهات.
الكابلٌة للخلػ :
هٌلنوفٌنس®مػلق مرهز ًكبو الخلػ مع مػظم المبٌدات المجداولة المػروفة الفؽرًة والصشرًة وهذلم النبرًت
والًوطس بخلؽه مع المرهبات الوصاصٌة وفى زمٌع الصاالت ًوطس بػمو ثرربة للولوف غلى مدى الكابلٌة للخلػ.
فجرة ما لبو الصطاد  : PHIضفر (ال ًوزد).

م ش جص غ رات ض ص ة ال و ص و

ابٌرارد

®

أبيجارد

®

مستدضر ظبّػُ للكضاء غلَ الفاروا فُ هدو الػسو
الترهّب :مستدضر ظبّػُ مصوع من مادة الحّمٍل فُ صٍرة جّو ِتبخر داخو الخلّة للكضاء
غلَ غواهب الفاروا.
®
ا إلستخدامات :ابّجارد ِستخدم فُ الكضاء غلَ غواهب الفاروا وال هارِن وهذلم الفعر
المسبب لمرض تػفن الدضوة العباشّري.
®
ظرِكة التاجّر :ابّجارد جوائُ التاجّر خّث ِكضُ غلَ الفاروا بعرِكتّن-:
التبخّر :خّث تتدٍل مادة الحّمٍل الفػالة فٍر
وضػٌا فُ الخلّة إالُ بخار لاتو للفاروا ِبدا فُ
الهتشار ببعئُ وبمػدل متزاِد فٍر وضع ظبق
البّجارد داخو الخلّة.
المالمسة :خّث تكضَ مادة الحّمٍل الفػالة غلَ الفاروا
بالمالمسة هتّجة إالتصالٌا بجسم افراد الخلّة من الودو
الذي ِكٍم بدورى بتٍزِػٌا وهشرًا داخو الخلّة سٍاء
با إلختناك وهتّجة الػمو غلَ توظّفي لجسمي.

ظرِكة ا إلستخدام:
®
ابّجارد سٌو ا إلستخدام فكط ضع ظبق واخد داخو الخلّة بػد هزع غعائي غلَ
البراوِز مع ضمان ترك مساخة بّوي وبّن غعاء الخلّة تسمح للودو بالتٍاجد والدرهة داخو
الخلّة.
الممّزات:
ابّجارد® ِوفرد الممّزات التالّة :موتٌَ السٌٍلة فُ ا إلستخدام.
 الفاغلّة الشدِدة فُ الكضاء غلَ جالث افات خعّرة فُ الخلّة.
 مستدضر ظبّػُ مٍصَ إباستخدامي للزراغة الػضٍِة من لبو ا إلتداد الوروبُ.
 الكضاء غلَ ساللت الػواهب المكاومة الواتجة غن إاستخدام الػالجات
الخرى (النّماوِات والمبّدات).
 ل ٍِجد فترة سماح لبو الفرز.
 المان التام للودو والمستخدم.

الـب ـ ــذور
 بذور خٌار امو
 بذور خٌار المدائن

خٌار امـو

 ثمار خضراء مجوصعة الجضلٌع وذات لمعة ممٌزة.
 مواصب للعروات الصٌفٌة المحٌرة والخرًفي.
 ظول الثمار عود اهـجمال الوضج 78 -77صـم.
 مجوصط الجبنـٌر.
ً فضو زراعجه ثحت الصوب وًمنن زراعجه ا ً
ًضا فى
الحكو المنشوف.
ً ععي  4 - 3ثمار على هو عكدة.
 هبات لوى خٌد الجفرًع.
 مكاوم لفٌروسCMV.CYMV

خٌار المـدائـن

 ثمار خضراء مجوصعة الجضلٌع ذات لمعة مٌزة.
 هبات لوي مجوازن ذو عكد لصٌرة مجوصط الجفرًع.
 مواصب للعروات الصٌفٌة المبنرة والمحٌرة.
 ظول الثمار بمرحلة الجشوًق حوالي 75صـم.
 مبنر و ذو اهجاج عالي.
ً ععى  4 – 3ثمار على هو عكدة.
 مكاوم لمرض البٌاض الدلٌكي والحرب
 مجوصط المكاومة لمرض ( CCYVحشب ثعرًف .) I.S.F

الوهالء و المشجوردون الوحٌدون بمصر و الشرق الوصط

شرهة اخرولٌوم الزراعٌة
( 3ا) ابن اًاس ـ روهشي  -مصر الحدًدة
الكاهرة  -خمهورًة مصر العربٌة
ثلٌفون و فاهس + ( 202 ) 24 53 68 54 :
صودوق برًد 404 :هلٌوبولٌس
E-mail: info@agrolink-eg.com

www.agrolink-eg.com

