
Active Ingredient: Quizalofop-P-Ethyl  5%        : املادة الفعالة
Aryloxyphenoxypropionate                      : اجملموعة الكيميائية

 )IUPAC( اإلسم الكيميائي : حسب
Chemical Name: Ethyl (R)- 2-[4-
   (6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenoxy] propionate

                Pack: 1 Ltr                                                            العبوة : 1 لتر
       Batch No.: See on the packing                               : رقم الدفعة
       Production Date: See on the packing                 : تاريخ الصنع

تاريخ انتهاء الصالحية : ثالث سنوات من تاريخ الصنع 
        Expiry Date: 3 years from Production Date

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة واالصالح الزراعي تحت 
رقم 28/1 تاريخ 2002/10/1 

   H/21/1 اعتمدت اللصاقة بمديرية وقاية المزروعات تحت رقم
تاريخ 2008/1/27  

المادة الفعالة انتـاج شركة نيسان كيميكال – اليابان
المستحضر التجاري انتاج شركة شيماك أغريفار – بلجيكا   

تسـويق شـركة أريسـتا  –  اليابان 
استيراد شركة التنمية الزراعية – خوري وشريكه

دمشق هـ 4444253 – حماه هـ 402114
حلب هـ 2279550 – طرطوس هـ 326210

االنبات  بعد  يستخدم  رفيعة  أعشاب  مبيد  سوبر  تارجا   : البيولوجية  اخلصائص 
حقول  في  تنبت  التي  والمعمرة  الحولية  األوراق  رفيعة  األعشاب  لمكافحة 
من  وغيرها  البندورة  البطاطا،  القطن،  البصل،  الجزر،  السكري،  الشوندر 
رفيعة  األعشاب  لمكافحة  يستخدم  األوراق.كما  عريضة  الخضار  محاصيل 

األوراق في بساتين األشجار المثمرة.
 ميزات املبيد : 

- تارجا سوبر المبيد األحدث لمكافحة األعشاب الرفيعة.
- يعتبر تارجا سوبر من أكثر المبيدات فعالية في مكافحة األعشاب التالية: النجيل 
الزاحف، ذيل الثعلب، الشوفان البري، النجيل العادي، الرذين، الشعير البري، 

زوان )لوليوم(، ذنب الحشيشة الحمراء، ذيل الثعلب األخضر والحليان.
- يمتص المبيد بسرعة من خالل األوراق ) بعد عدة ساعات من الرش( وينتقل 

جهازيًا داخل األعشاب الضارة خالل يوم واحد. 
- تارجا سوبر مقاوم لإلنغسال باألمطار حتى بعد ساعة واحدة من الرش. 

- يمتاز المبيد بسرعة فعالية حيث تقتل األعشاب الضارة بعد 7-10 أيام من الرش.
- المبيد آمن على البيئة وال يسبب أي أضرار على الحياة البرية. 

الزاحف  النجيل  مثل  الريزومات(  )ذات  المعمرة  األنواع  بعض  حالة  في   -
العالية  جهازيته  بسبب  الريزومات  هذه  الى  يصل  بأنه  المبيد  يمتاز  والحليان 

ويقضي عليها ويمنعها من اإلنبات.
- يمتاز المبيد بكفاءته العالية بمكافحة النجيليات )�سقيط احلنطة( التي تنبت 

في المحاصيل عريضة األوراق. 
حجم سائل الرش : 200 – 500 لتر/هكتار 

السميـة النباتيـة : المبيد آمن وانتخابي على المحاصيل العريضة األوراق وال 
يسبب أي ضرر عند مراعاة نصائح ومعدالت االستخدام، ويمكن استخدامه 

في جميع مراحل نمو المحصول دون أي ضرر. 
قابليـة اخللـط :

الالصقة  المواد  ومع  األوراق،  عريضة  األعشاب  مبيدات  مع  خلطه  يمكن 
الناشرة غير األيونية. 

السـميـة :
الجرعة النصفية القاتلة  

2551 ملغ/كغ  للجرذ عن طريق الفم   LD 50
2000 ملغ/كغ  للجرذ عن طريق الجلد   LD 50

المبيد غير سام عمليًا للنحل والطيور، شديد السمية لألسماك. 

      III: WHO التصنيف السمي حسب *
فرتة األمـان : 

البصل  على  يوم   75 والخيار،  والبندورة  والجزر  الشوندر  على  يوم   60
والبطاطا وفول الصويا, 45 يوم أشجار مثمرة والحمضيات. 

اإلحتيـاطـات : 
- يجب ارتداء األلبسة الواقية عند القيام بعملية الرش. 

- تجنب ايصال سائل الرش الى العيون والجلد، وتجنب استنشاق رذاذ الرش.
- ال تلوث مصادر المياه.

- العبوات الفارغة يجب غسلها ثالث مرات ثم اتالفها.
األغذية  أماكن  عن  بعيدًا  اإلغالق  محكمة  األصلية  عبوته  في  المبيد  احفظ   -

وعلف الحيوانات وبعيدًا عن متناول األطفال. 
اإلسـعافـات األوليـة : 

- في حال استنشاق بخار المبيد أو رذاذ الرش ينقل المصاب الى الهواء الطلق 
ويعطى تنفس اصطناعي و يستدعى الطبيب.

بالماء  مباشرة  الجلد  ويغسل  الملوثة  األلبسة  تزال  الجلد  مالمسة  حال  في   -
والصابون ويستدعى الطبيب.

- في حال مالمسة العيون تغسل مباشرة بكمية وافرة من الماء ولمدة 15 دقيقة 
ويستدعى الطبيب. 

- في حال ابتالع المبيد يعطى المصاب كأسين من الماء، ال تحرض على اإلقياء 
واتصل بالطبيب مباشرة.

* في حال  حدوث أي تسمم يجب اإلتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات 
السمية في محافظتكم. 

مضاد التسمم :
 ال يوجد مضاد خاص، يمكن إجراء غسيل للمعدة وتعالج األعراض.

معدالت و توقيت اإلستخدام :

نوع األعشاب
ع�شاب الرفيعة احلولية الأ

ع�شاب الرفيعة املعمرة  الأ

طور األعشاب
�شطاء 2-4 اأوراق وحتى الإ

إ�شطاءات وما فوق 4-5 ا

�شطاء 2-4 اأوراق وحتى الإ
إ�شطاءات وما فوق 4-5 ا

معدل االستعمال
0.5-1.25 لرت / هكتار

1-1.75 لرت / هكتار
2-2.5 لرت / هكتار
2.5-3 لرت / هكتار

الإعتماد املحلي 2.5 لرت/ هكتار
ملكافحة ع�شبة الرذين

مركز قابل لإلستحالب

خفيف السمية


