


مقـــدمــــــــة

لقد قامت ''شركة نبات للزراعة و التجارة '' منذ تأسيسها عام ١٩٨٧

عمــان - 2020

على توفير أحدث االكتشافات العلمية من مبيدات وأسمدة ومخصبات

كذلك احتلت شركتنا مركز الريادة في ا�ردن وفي الدول العربية المجاورة
في إدخال مبدأ المكافحة الحيوية و المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية

إن حرصنا شديد وسيبقى كذلك على تقديم ا�فضل دائما لزبائننا وذلك

¨يماننا بأن عالقتنا مع المزارع هي عالقة مصلحة مشتركة وأن إلتزامنا

بتقديم ا�فضل هو أحد أهم عوامل النجاح لنا ولزبائننا .

وتبنيها بحيث أصبحت من معالم التطور الزراعي في المملكة .

حيث نجحنا في تعريف المزارعين والمهندسين الزراعيين و الشركات بهذا

وبذور ومواد أخرى ضرورية للمزارع ا�ردني سواًء للزراعات المكشوفة

او المحمية .

وعملنا على تطوير السوق المحلي ¨ستيعاب هذه التقنيةالمبدأ ²





أوًال: المبــيــدات

أ- المبيدات الحشرية و مبيدات العناكب

تتعرض النباتات إلى الكثير من ا¸فات الحشرية و العناكب ( الحلم ) التي تهاجم المحاصيل

و تؤثر عليها، مما يحدث خلًال في نمو النبات و بالتالي يقلل من ا¨نتاج و يجعل هذه النباتات

عرضه ل¿صابة با�مراض ا�خرى. لذا تستخدم المبيدات الحشرية و مبيدات العناكب لمكافحة

هذه ا¸فات و القضاء عليها. و تختلف نسبة ا¨صابة و شدتها بهذه ا¸فات حسب توفر الظروف

الجوية المالئمة لتكاثرها. و تختلف المبيدات من حيث التركيب في المادة الفعالة و طريقة

التأثير على ا¸فة و حسب االختيارية و طريقة و موعد ا¨ضافة .

و فيما يلي عرض لبعض المبيدات الحشرية و مبيدات العناكب التي تسوقها شركتنا:
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االستعماالت : 

يحتوي على ٢٠٪ ( و/و ) من المادة الفعالة اسيتامبريد

التركيب : 

المميزات :

Acetamiprid

١- يمتاز بكفاءة عالية في القضاء على الحشرات المختلفة وخاصة المن والثربس 
والديدان والذبابة البيضاء وصانعات االنفاق والعثة.

٢- يقتل الحشرات عن طريق المالمسة والجهاز الهضمي.
(Translaminar Activity) ٣- عند رشه على المزروعات فإنه ينفذ داخل انسجة النبات

 ويسير مع عصاره النبات مما يؤدي الى أثرمتبقي فعال وقاتل طويل االمد  ضد الحشرات.
٤- يستعمل رشÎ على ا�وراق وسقيÎ على التربة و عن طريق مياه الري . 

 AÉŸG ‘ ¿ÉHhò∏d πHÉb ¥ƒë°ùe

المنشأ : الهند

فترة ا�مان ا¸فات المحصول

٧ ايام

١٤ يوم

١٤ يوم

٥ - ١٠ مل

معدل االستعمال
غم/٢٠ لتر ماء

البندورة و الفلفل الحلو

والبطاطا

المن والتربس والجاسيد

(نطاط االوراق) والعثـة

ذات الضهر الماسي

التربس والمن القطني

والمن و صانعات االنفاق

(نافقات االوراق)

العث والمن وعثة ثمار

التفاح والمن القطني

الحمضيات

التفاح واالجاص والدراق

 ( ä’Éª©à°S’G ∫hóL ‘ IOQGƒdG ) äGô°û◊G ≈∏Y »°†≤j  …RÉ¡L …ô°ûM ó«Ñe
 RÉàÁh äGô°ûë∏d »ª°†¡dG RÉ¡÷Gh á°ùeÓŸG ≥jôW øY πª©j h

.§°ûf »≤Ñàe ôKCÉH h á©jô°S èFÉàæH
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٦

(Paraffinic Oil)يحتوي على ٧٩٪ وزن / حجم زيت بارافيني عالي النقاوة

»c - πjƒàµ°ùfG
»Ø«°U âjR

١- يقضي على كافة اطوار الحشرات وبيوض وحوريات الحلم
٢- يعمل عن طريق المالمسة

٣- يستخدم كمادة الصقة وناشرة ومثبتة

أشجار الحمضيات (البرتقال، الليمون،
المندلينا، الجريب فروت)( بداية شهر
 حزيران ولغاية نهاية شهر أيلول ) 

الحلم والحشرات القشرية 
والذبابة البيضاء
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التفاح واالجاص والسفرجل
( عند بداية انتفاخ البراعم ) 

الحشرات القشرية

الحشرات القشرية

١٥٠ - ٢٠٠

١٥٠ - ٢٠٠

١٥٠

 الكرز، الدراق، المشمش،
والنكتارين، الخوخ

( قبل تفتح البراعم ) 

المحاصيل
وتوقيت الرش

º∏◊G h á«YGQõdG äGô°û◊G áëaÉµŸ »Ø«°U âjR



١- يمتاز بكفاءته العالية في القضاء على ا¸فات المذكورة في جدول االستعماالت .
٢- يعمل عن طريق الـمالمسة والجهاز الهضمي وله تأثير جهازي محدود داخل أنسجة النبات .
٣- عند رشه على المزروعات فانه ينفذ داخل أنسجة النبات ( Translaminar Activity ) مما يؤدي

 إلى اثر متبقي فعال وقاتل طويل ا�مد ضد الحلم . 
٤- يقضي على ا�طوار المتحركة ( الطور البالغ وطور اليرقات ) للحلم والحشرات حيث يسبب

 شللها وتوقفها عن التغدية ومن ثم موتها .
٥- ليس له أية تأثيرات ضارة على النباتات إذا استعمل حسب النسب الموصى بها.

يحتوي على ٪١٫٨ وزن/حجم ( ١٨غم/لتر) من المادة الفعالة ابامكتين (Abamectin) والتي
هي عبارة عن خليط من مادة افيرمكتين (Avermectin) التي تحتوي على أكثر من ٨٠ ٪ افيرمكتين

ب 1 أ (Avermectin B1a) واقل من ٪٢٠ من مادة افيرمكتين ب 2 ب (Avermectin B1b) والمستخلصة
Streptomyces Avermitilis من بكتيريا التربة

äGô°ûMh º∏M ó«Ñe

١٤ يوم ٧٫٥

٥ - ١٠

١٢ - ١٨

٢٠

١٢

٣ ايام

٣ ايام

٣ ايام

١٤ يوم

الحلم ذو النقطتين االوربي االحمرالتفاح والجاص

الحلم ذو النقطتين والحلم الخمري

الحلم ذو النقطتين

البسيال

الحلم ذو النقطتين

البطاطا

البندورة

الفراولة

نباتات الزينة ( الورد ، الكزانثيوم،
والقرنفل ، وازهار القطف )

مواعيد الرش

( RUSSET MITE )

يرش عند بداية االصابة و سقوطبتالت االزهار.
 يرش مرة واحدة خالل الموسم

يرش عند بداية االصابة ويراعى التغطية الجيدة الجزاء
النبات. يمكن تكرارالرش اسبوعيا وبما التزيد ٤ مرات

خالل الموسم

يرش عند بداية االصابة ويراعى التغطية الجيدة الجزاء
النبات. يمكن تكرارالرش اسبوعيا وبما التزيد ٤ مرات

خالل الموسم

يرش عند بداية االصابة ويراعي التغطية الجيدة االجزاء
النبات. يمكن تكرار الرش اسبوعيا وبما اليزيد ٣ مرات

خالل الموسم

يرش عند بداية االصابة ويراعي التغطية الجيدة االجزاء
النبات. يمكن تكرار الرش اسبوعيا وبما اليزيد ٣ مرات 

خالل الموسم

٧



االستعماالت : 

Emamectin Benzoate يحتوي على ٥٪ وزن/وزن من المادة الفعالة امامكتين بنزويت

التركيب : 

المميزات :
١- مبيد حشري غير جهازي يقضي على كافة انواع الديدان و العثة (حرشفية االجنحة) والحفارات 

    التي تصيب محاصيل الخضراوات والفواكه واالشجار المثمرة
٢- يقضي على الحشرات عن طريق الجهاز العصبي حيث يسبب شللها وتوقفها عن التغذية 

    ومن ثم موتها ويمكن مالحظة ا�عراض المرئية لموت ا¸فات بعد ٢-٤ أيام، علما بان تأثير المبيد 
    يبدأ فورا بعد الرش.

٣- عند رشه على المزروعات فانه ينفذ ويخترق أنسجة النبات (Translaminar Movement ) مما يؤدي
      إلى أثر متبقي فعال وقاتل طويل ا�مد ضد الحشرات.

٤- ليس له أية تأثيرات ضارة على النباتات.

المنشأ :  الهند

فترة ا�مان ا¸فــــات المحصول
معدل االستعمال

غم/٢٠ لتر ماء

 É¡YGƒfCG áaÉµH á°VQÉ≤dG ¿GójódG /äÉbÒdG áëaÉµŸ ¢ü°üîàe ¿ÉHhò∏d á∏HÉb äÉÑ«ÑM πµ°T ≈∏Y …RÉ¡L ÒZ »YGQR …ô°ûM ó«Ñe
( ∫ÉØWC’G ∫hÉæàe øY "Gó«©H ßØëj ) 

الملفوف و الزهرة و البروكلي
ديدان الحشد وديدان الملفوف وحفار الذرة 

والعثه ذات الظهر الماسي
٧ ايام٧-٨

١٤ يوم٥-٧ عثة (دودة) التفاح وحفار االوراق والعناكباشجار التفاحيات

٣ ايام٥-٩كافة انواع العثة والديدان وذبابة ثمار الشمامالخيار والكوسا والبطيخ

٣ ايام٣-٥الديدان القارضة و العثة وصانعات االنفاقالفراولة

البطاطا
الديدان القارضة وعثة البطاطا وصانعات 

االنفاق وفراشة البطاطا
٧ ايام٦-١٢

الخس و السلري
ديدان الحشد وحفار الذرة و دودة براعم 

التبغ وصانعات االنفاق
٧ ايام٥-٧

٥ ايام٨حفار (ديدان) الساق والقرونالبامية

٣ ايام٨الثربس والعناكب وحفار الثمار ودودة الثمارالفلفل و الباذنجان والبندورة

١٤ يوم٧-٨حفار قرون الحمصالحمص

١٤ يوم٧-٨الثربسالعنب

٨



 ( w / v ) يحتوي على ٢٠ ٪(و/ح) من المادة الفعالة اميداكلوبريدImidacloprid 20%

المميزات :
١- يمتاز برزما بكفاءتة العالية في القضاء على المن و الثربس و الذبابه البيضاء وصانعات االنفاق 

و البسيال و الخنافس  .
٢- يقتل ا¸فات عن طريق المالمسة و الجهاز الهضمي و الجهاز العصبي .  

٣- عند رشه على المزروعات فانه ينفذ داخل أنسجة النبات (Translaminar Activity ) بسرعة مما يؤدي
 الى أثر متبقي فعال و طويل ا�مد ضد ا�فات المذكورة في الجدول .

٤- يستخدم رشÎ على ا�وراق وسقيÎ على التربة و عن طريق نظام الري بالتنقيط ولمعاملة البذور
للمحاصيل التالية :  اشجار اللوزيات والقرعيات والفلفل والباذنجان والبطاطا والبندورة والملفوف

والبطاطا الحلوة والخيار والورد واشجار الزينة  واالعشاب  واشجار الموز .

المنشأ : اوروبي

التركيب : 

يعمل عن طريق المالمسة و الجهاز الهضمي للقضاء على Translaminar Activity مبيد حشري زراعي جهازي ذو أثر نفاذي

 الحشرات الماصة و القارضة 

االستعماالت : 

معدل االستعمالا¸فـــــــــــــــــــاتالمحصول
فترة
ا�مان

االستعماالت (رشÎ على االوراق):

المن االخضر والمن االسوداشجار اللوزيات

5 مللتر/20 ليتر ماء

21 يوم

القرعيات
الفلفل و البطاطا و الباذنجان

البندورة
الخيار

الملفوف
البطاطا الحلوة

الورد الجوري

نباتات الزينة واالزهار

المسطحات

1 يومالمن االخضر والذبابة البيضاء

7 يوممن الدراق االخضر

3 ايامالمن

1 يومالذبابة البيضاء

7 أيامالمن

7 أيامالذبابة البيضاء
المن

المن و التربس والبق وحفار الورد و
البسيال والحشرات القشرية

الديدان القارضة والمن والخنافس 
ويرقات البق

االستعمال (سقياً على التربة):

اشجار التفاح

اشجار وشجيرات نباتات الزينة

المن القطني

الخنافس والمن و البق والبسيال

12 مللتر/ 1 لتر ماء/شجرة

3.5 مللتر/2 لتر ماء / شجرة

SCSC
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االستعماالت : 

يحتوي على ٥٪ (وزن/وزن) من المادة الفعالة بايكاربترازوكس ٥٪

التركيب : 

المميزات :

Îوعالجي Î١- يعمل وقائي
Translaminar ٢- له تأثير نفاذي

٣- ال يوجد سالالت ذات مقاومة لهذا المبيد
٤- خفيف السمية

المنشأ : اليابان

فترة ا�مان االمراض المحصول
معدل االستعمال

غم/٢٠ لتر ماء

ø`jÉ`aƒ`«`fNEOFINE SC
≥∏©e õcôe

»YGQR …ô£a ó«Ñe
∫ÉØW’G ∫hÉæàe øY ó«ÑŸG ó©HCG

∫ƒHòdGh IôNCÉàŸGh IôµÑŸG äÉëØ∏dGh »ÑZõdG ¢VÉ«ÑdG ¢VGôeG ≈∏Y AÉ°†≤dGh áëaÉµŸ

Picarbtrazox 

عدد مرات  
االستعمال/موسم

البروكلي والسبانخ
والخيار والشمام

والملفوف والخس 
والبصل

البندورة

البطيخ

الشمندر

البياض الزغبي

اللفحة  المبكرة و المتاخرة

العفن البني

الذبول

٣ مرات٣ ايام١٠ مل

٢٠



٢١



٢٢



٢٣



الخس والبطاطا

المنشأ : اوروبي

١- مبيد أعشاب جهازي لمكافحة االعشاب (الحولية والمعمرة) في محاصيل الملفوف والبطاطا
والبصل والكرفس والخس والذرة الفاصولياء والحمص والفول والعدس والبازيالء والغابات ونباتات

 الزينة واشجار الفواكه في مرحلة السكون.
٢- يعمل جهازيÎ وعن طريق المالمسة

٣-  يتم امتصاص هذا المبيد بسرعه عن طريق المجموع الخضري لالعشاب ثم ينتقل إلى الجذور واالجزاء
 النامية  وتبدأ فعاليه بالظهور بعد ٧ أيام من الرش و يقضي عليها تماما"خالل ٤-٦ اسابيع.

٤- يمتاز بكفاءته العالية في القضاء على ا�عشاب في كافة مراحل نموها( النجيل والقصيب والشوفان
البري والزيوان وحشيشه الفرس وقمح الفأر وابو ركبة والشعير المزدوج والحنطة اللينة وغيرها).

٥- للحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدام مادة الصقة عند الرش بالمبيد
٦- ال يؤثر على المزروعات واالعشاب عريضة االوراق.

المميزات : 

االستعماالت : 
االفات العشبيةالمحصول معدل االستعمال

 للدونم
مالحظات

ال يستعمل على اشجار الصنوبريات

البقوليات( الحمص، الفول ،

 البازيالء، العدس، اللوبياء،

الفاصولياء)

٢٥ - ٥٠ مل/دونم

(٥-١٠ مل / 

٢٠ لتر ماء)

٢٥ - ٥٠ مل/دونم

(٥-١٠ مل / 

٢٠ لتر ماء)

ال يستعمل بعد مرحلة االزهار الكاملة

الملفوف، الشمندر

البصل

الكرفس

اشجار الفاكهة( في مرحلة
 السكون ) والغابات واشجار

 الزينة

ينصح بالتوقف عن الرش قبل ٧ يوم من الحصاد

ينصح بالتوقف عن الرش قبل ٤ اسابيع من الحصاد

ينصح بالتوقف عن الرش قبل ٩ اسابيع من الحصاد

ينصح بالتوقف عن الرش قبل ١٤ يوم من الحصاد

يحتوي على ٢٤٪ ( و/ح ) من المادة الفعالة كليثوديم
التركيب :

Clethodim

النجيل والقصيب 

والشوفان البري والزيوان

 وحشيشه الفرس

 وقمح الفأر وابو ركبة

 والشعير المزدوج 

 والحنطة اللينة وغيرها

ECEC

¢ûFÉ°û◊Gh ¥GQh’G á©«aQ ÜÉ°ûYÓd …QÉ«àNG …RÉ¡L ó«Ñe
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االستعماالت : 

٩٦ ٪ ( و/و )يحتوي على المادة الفعالة
التركيب : 

المميزات :

Poly -1- Menthene

مادة مثبتة وناشرة لالستعمال مع كافة انواع المبيدات الزراعية المعروفة 
وا�سمدة الورقية وذلك بخلطه مع المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات 
االعشاب ومنظمات النمو ورشه على النباتات فتتكون طبقة الصقة على

وتقلبات  عوامل  تقوم  النبات  وأجزاء  الخضري  والمجموع  ا�ورق  سطوح 
الطقس ومياه االمطار ومياه ري الرشاشات وبالتالي الحصول على الفعالية

المطلوبة لهذه المواد

المنشأ : امريكي

دواعي االستعمال المحصول

٥ سم٣ لكل ٢٠ ليتر

ماء ( تنكة ماء )

٥ سم٣ لكل ٢٠ ليتر

ماء ( تنكة ماء )

١٠ سم٣ لكل ٢٠ ليتر

ماء ( تنكة ماء )

معدل االستعمال

كافة المحاصيل
الخضرية

والشجرية

لزيادة كفاءة وفعالية المبيدات

الحشرية والفطرية ومنظمات النمو

لزيادة كفاءة وفعالية مبيدات

االعشاب

لزيادة كفاءة وامتصاص االسمدة

الورقية

٢٩



٣٠



٣١



٣٢



٣٣



٣٤



المنشأ : اوروبي

المميزات : 

االستعماالت : 

 يحتوي على : ٣ ٪  و/ و نيتروجين ذائب في الماء (N) ( ما يعادل ٣٫٧٠ ٪و/ح )
التركيب :

١- سماد ورقي متخصص لتزويد حاجة النباتات بنسبة عالية من عنصر الفسفور.
٢- له تأثير حامضي ومنظم لدرجة حموضه قاعديه مياه الرش

٣- يساعد النبات على امتصاص العناصر العذائية / السمادية و يمنع تكسر وتحطم المواد 
     الفعالة للمبيدات بسبب قاعدية مياه الرش.

٤- يحتوي هذا السماد على كاشف لوني لدرجة حموضة مياه الرش (PH) يتحول من اللون
 االصفر الى اللون الزهري/ االحمر عند درجة حموضه ٤.٥-٥.٠ (اي ان مياه الرش قد اصبح

 حامضي ومناسب للخلط عند هذا اللون

معدل االستعمال مللتر /٢٠لتر ماءالمحصول

المحاصيل الحقلية

الخضراوات 

( في البيوت البالستيكية والحقول )

١٥-٢٠
اشجار الفواكه و العنب

نباتات الزينة واالزهار

 ١٨ ٪  و/ و فسفور ( P2O5 ) ( ما يعادل ٢٢٫١٠ ٪ و/ح ).

¢TôdG √É«e ájƒ∏b/á°VƒªM áLQO πjó©J á«°UÉN ¬d »bQh OÉª°S

٣٥



المنشأ : الصين

٣٦



٣٧



٣٨



بوهيومص

٣٩



٤٠



٤١



٤٢



٤٣



٤٤



٤٥



٤٦



٤٧



٤٨



٤٩



٥٠



٥١



٥٢



٥٣



٥٤



٥٥



٥٦



٥٧



٥٨



٥٩



٦٠
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