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تعديل

العنوان

المعلومات

االسم
التجاري

بلتانول  -ل  % 50أس أل .

الشركة
المنتجة
بلد المنشأ

بروبلتا

)BeltanoL – L (SL

اسبانيا

وصف المبيد مبيد فطرى و بكتيري جهازي قوى على هيئة مركز قابل للذوبان في الماء .يستخدم في عالج االمراض
الفطرية مثل الفيوزاريوم و الرايزوكتونيا و الفرتيسيليوم و البيثيوم و الفيتوفثورا التي تصيب الجهاز الوعائى
في محاصيل الخضر.
التركيب

يتركب المبيد من المادة الفعالة شينسول % 50
8-Hydroxyquinoline 37.5% (Sulphate) p/v.

االستخدامات -1مبيد فطرى و بكتيري جهازي قوى لمكافحة االمراض التي تصيب الجهاز الوعائى.
 -2يستخدم مبيد بلتانول  -ال عن طريق الرش الورقى ( أو ) السمادة ( أو ) غمس الشتالت .
 -3يفضل استخدام مبيد بلتانول  -ال في المراحل األولى من نمو النباتات ( وقائيا و عالجيا ) .

االدارة الفنية
-: على سبيل المثال.. يكافح العديد من أنواع الفطريات التي تصيب المجموع الجذرى والجهاز الوعائى: فطريات التربة: أوال
االسم الالتينى
االسم االنجليزى
االسم العربى
العفن الرمادى
Botrytis cinerea
Gray Mold
Safflower wilt
ذبول الفيوزاريوم
Fusarium oxysporum
frosty
pod
rot
عفن المونيليا
Moniliophthora roreri
Root
rot,
damping
off
موت البادرات
Rhizoctonia solani
البيثيم
Pythium sp.
Pythium
Damping off - Phytophthora
فيتوفثورا
Phytophthora sp.
Damping off- Phytophthora
فيتوفثورا
Phytophthora fragariae
Verticillium
Wilt
ذبول فرتيسيليوم
Verticillium sp.
Verticillium
Wilt
ذبول فرتيسيليوم
Verticillium dahliae
-:  التي تصيب العديد من المحاصيل و منها على سبيل المثال... يكافح العديد من أنواع البكتيريا:  البكتيريا-: ثانيا
االسم الالتينى
Burkholderia glumae
Clavibacter michiganensis
Erwinia carotovora
Pseudomonas syringae pv.
tomato
Ralstonia solanacearum
Xanthomonas campestris pv.
Vesicatoria
Xanthomonas citri

االسم االنجليزى
bacterial grain rot
bacterial canker of tomato
soft rot and blackleg in potato

االسم العربى
عفن الحبوب البكتيرى
بكتيريا التقرح في الطماطم
بكتيريا العفن الطرى في البطاطس

Woody dicots
bacterial wilt of potato
black rot
citrus canker

الذبول البكتيرى في البطاطس
العفن االسود
بكتريا تقرح الحمضيات

الفطريات و
البكتريا
المستهدفة
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طرق و
معدالت
األستخدام

المحصول

األفات الفطرية

الخضروات

الرايزوكتونيا – الفيوزاريوم

معدل االستخدام

فترة
التحريم
 3يوم

( طماطم  -خيار  -فلفل – كوسة  -بطيخ  -شمام – الفيرتيسيليوم – البيثيوم
 باذنجان – زهرة – ملفوف – الخ )المحاصيل الحقلية

الرايزوكتونيا – الفيوزاريوم
– الفيرتيسيليوم – البيثيوم

المشاتل

 14يوم

الذبول الناتج من الفيوزاريوم
و البيثيوم

نباتات الزينة

دودة ثمار التفاح – العناكب

الحمضيات

الرايزوكتونيا – الفيوزاريوم

– 100
 200مل
100 /
لتر ماء

 7يوم

– الفيرتيسيليوم – البيثيوم
أشجار الفاكهة

مميزات
استخدام
المركب

الفيتوفثورا

 7يوم

 -1مبيد فطرى و بكتيرى جهازى  ...ذو تركيبة فريدة و طريقة عمل متميزة .
 -2يكافح مدى واسع من الفطريات و البكتريا  ..قل  ..ان تجتمع في مبيد واحد .
 -3له مدى واسع من االستخدام على العديد من المحاصيل الحقلية و الخضروات .
 -4مكافحة طويلة األمد  ،فاعلية سريعة .
 -5انخفاض فترة ما قبل الحصاد هي (  7أيام ) .
 -6أمن على البيئة و الحشرات النافعة  ...متوافق مع برامج المكافحة المتكاملة .

توصيات
أخرى

• يراعى عدم خلطة مع المركبات القلوية .
• يفضل استخدامه في المراحل األولى من عمر النباتات .
• يحفظ المبيد في مكان امن بعيدا عن مصادر الحرارة و الرطوبة و ضوء الشمس المباشر .

االدارة الفنية
اعفان الثمار في العنب

مرض القشرة السوداء المسبب له رايزوكتونيا سوالنى
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ذبول الفيوزاريوم او ما يسمى العفن الطرى

