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Rتــريغــارد
مبيد جهازي إختراقي حشري حديث

ذو تأثير بيولوجي ضد يرقات صانعات األنفاق.

متطور األداء يعمل على تثبيط منو و تطور يرقات صانعات األنفاق ،  
مما يؤدي إلى منع إكتمال دورة حياتها و بالتالي موتهـا.



مبيد حشري منظم للنمو (IGR) إختراقي و جهازي ملكافحة يرقات صانعات األنفاق من رتبة ثنائية األجنحة Diptera و اجلنس  

(.Liriomyza sp) و بعض يرقات اخلنافس Coleoptera على محاصيل اخلضار ، البطاطا و نباتات الزينة.
 

ً تؤدي إلى تشوه و جفاف و سقوط األوراق و بالتالي تؤثر على النمو النباتي ، مما ينتج عنه تدني  تسبب يرقات صانعات األنفاق أضرارا

جودة احملصول و نوعيته و بالتالي ضياع جزئي أو تام للمحصول باإلضافة إلى عدم القدرة على تسويقه أو تصديره بسبب رداءة منوه 

أو وجود يرقات فيه. املبيد اجلديد تــريغــارد  مختص مبكافحة هذا اجلنس من احلشرات.

.(CYROMAZINE 75%) ٪املادة الفعالة ونسبتها: سايرومازين ٧٥

خصائص املبيد:
١- تــريغــارد  مبيد إختراقي لبشرة الورقة عند الرش الورقي و جهازي متطور األداء عند إستخدامه عن طريق التربة ، عندما 

تتناوله احلشرات البالغة عن طريق الفم يؤثر على بيوضها و ذلك بجعلها عقيمة ( غير قابلة للفقس ) كما و يعمل على تثبيط 

النمو و التطور اليرقي مما يؤدي إلى منع إكتمال دورة حياة احلشرات و بالتالي موتها.

٢- تــريغــارد  مبيد ذو فاعلية عالية ملكافحة يرقات صانعات األنفاق على محاصيل اخلضار ( بندورة - بطاطا - فاصولياء - خيار - 
جزر - بصل - بطيخ - فول - خس - فليفلة - باذجنان - ملفوف - سبانخ - أرضي شوكي ) و على نباتات الزينة. كما أنه يكافح

 يرقة جذور البصل و كذلك يرقات خنفساء كولورادو على البطاطا.

.IPM ٣- تــريغــارد  يستخدم في برنامج املكافحة املتكاملة
٤- تــريغــارد   يستعمل في الزراعات احلقلية و الزراعات احملمية.

 ٥- تــريغــارد  ميكن إستخدامه مع كافة أنظمة الري ملكافحة يرقات اجلذور.
٦- تــريغــارد  تتحمله جميع احملاصيل بشكل ممتاز عندما يستخدم حسب النسب املوصى بها.

٧- فعالية سريعة و طويلة في مكافحة اآلفات.

WHO class III ( عملياً غير سام ) ٨- تصنيف منظمة الصحة العاملية

             توصيات اإلستعمال:

نسبة اإلستعمال غ/١٠٠ ليتر ماءنسبة اإلستعمال غ/١٠٠ ليتر ماءاآلفـات اآلفـات احملصول احملصول 

خضراوات (رش ورقي)
(إستخدام عن طريق التربة)

نباتات الزينة (رش ورقي)

صانعات األنفاق

صانعات األنفاق

٦٦ غ لكل ١ كغ من بذور البصليرقة جذور البصل
 (معاملة بذور)

صانعات األنفاق - خنفساء كولورادو البطاطا

بصل

٢٥
 ٢٥ - ٦٠ غم/دومن

٢٥

٢٥

الرجاء قراءة امللصق على العبوة بعناية / ملزيد من التفاصيل الرجاء اإلتصال بالوكيل املعتمد.

للحصول على فعالية مثالية يجب دراسة دورة حياة الذبابة (صانعات األنفاق) و وقت ظهورها بحيث يتم الرش الوقائي (الوقت 

األمثل للمكافحة)  عند بداية ظهور احلشرة الكاملة أو مشاهدة الوخزات على سطح بشرة الورقة. عند إستخدام تــريغــارد  

وقائيا فإن فعاليته متتد من ٢ - ٤ أسابيع.

R

R

R

R

R

R

R

R

Trigard Trigard 75WP 75WP 
R

Rتــريغــاردتــريغــارد


	Trigard front side final.pdf
	Trigard back side final.pdf

