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Acaricides  مبيدات العناكب

Baroque

باروك

%.  10بنسبة ايتوكسازولالمادة الفعالة مركب على هيئة مركز معلق، يحتوي

بتأثير مباشريعمل بالمالمسة وكسم معوي, في االفة مما يمنع تطورها خالل مراحل النمو الكايتينتعمل على تثبيط تصنيع 

.على بيوض وحوريات العناكب كما ان له تأثير في خصوبة البيوض بحيث يمنع فقسها

.شركة سوميتومو للكيماويات–صنع في اليابان 

.مل250: حجم العبوة

Active Ingredient:
Etoxazol 10 % w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of Chitin.

Use within protection programs targeting mites,
Baroque fights eggs and nymphs of mites.

IRAC Group:
10 B.

Manufacturer:
Sumitomo Chemicals – Japan.

Package:
250 ML.



Acaricides  مبيدات العناكب

Danisaraba

دانيسارابا

يعمل على منع انتقال اإللكترونات داخل, % 20بتركيز سيفلوميتوفينمركب على هيئة مركز معلق، يحتوي المادة الفعالة 

ح العناكب يكاف, الخاليا خالل عملية التنفس مما يؤدي الى عدم االستفادة من مركبات الطاقة داخل خاليا االفة ومن ثم الموت 

.بكل مراحل نموها

.أجريوشركة أو أي تي –صنع في اليابان 

.مل500: حجم العبوة

Active Ingredient:
Cyflumetofen 20 % w/w.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Inhibit electron transport complex II, preventing the 
utilization of energy by cells.  Use within protection 
programs targeting Mites , Danisaraba  fights mite at all 
stages of growth.

IRAC Group:
25 A.

Manufacturer:
OAT Agrio Co. – Japan.

Package:
500 ML.



Acaricides  مبيدات العناكب

Floramite

فلورامايت

يعمل على منع انتقال اإللكترونات داخل الخاليا , % 24بتركيز بايفنزيتمركب على هيئة مركز معلق، يحتوي المادة الفعالة 

كب بكل يكافح العنا, خالل عملية التنفس مما يؤدي الى عدم االستفادة من مركبات الطاقة داخل خاليا االفة ومن ثم الموت 

.مراحل نموها وله تأثير على الحلم العريض 

.شركة أريستا اليف ساينس–صنع في بلجيكا 

.مل250/ لتر 1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Bifenzate 24 % w/v

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Inhibit electron transport complex III, preventing
the utilization of energy by cells.
Use within protection programs targeting Mites, and broad
mites, Floramite fights mite at all stages of growth.

IRAC Group:
20 D.

Manufacturer:
Arysta Life Science – Belgium.

Package:
1 L & 250 ML.



Acaricides  مبيدات العناكب

Milbeknock

ملبيكنوك

والتي تعمل على, % 1بتركيز ملبيمكتينمركب حشري وعناكبي على هيئة مركز قابل لالستحالب يحتوي المادة الفعالة 

ى اختراق انسجة له القدرة عل, تثبيط نقل االشارة العصبية الى مواضع اتصال العصب بالعضل مما يؤدي الى الشلل والموت  

.وله فعالية كبيرة على الحلم العريض, االوراق كما انه يكافح جميع اطوار العناكب 

.شركة ميتسوي للكيماويات–صنع في اليابان 

.مل500: حجم العبوة

Active Ingredient:
Milbemectin 1 % w/w.

Formulation:
EC.

Mode of Action:
Allosterically activate glutamate-gated chloride channels 
(GluCls), causing paralysis. Glutamate is an important 
inhibitory neurotransmitter in insect. Use within protection 
programs targeting Mites  , Milbeknock  fights mite at all 
stages of growth.

IRAC Group:
6.

Manufacturer:
Mitsui Chemicals – Japan.

Package:
500 ML.



Acaricides  مبيدات العناكب

MITEX

مايتكس

والتي تعمل على , % 1.8بتركيز أبامكتينمركب حشري وعناكبي على هيئة مركز قابل لالستحالب يحتوي المادة الفعالة 

اختراق انسجة له القدرة على, تثبيط نقل االشارة العصبية الى مواضع اتصال العصب بالعضل مما يؤدي الى الشلل والموت  

.االوراق

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Abamectin 1.8 % w/v.

Formulation:
EC.

Mode of Action:
Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCls),
causing paralysis.
Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect.
Use within protection programs targeting mites, Mitex fights
adult stage of mites.

IRAC Group:
6.

Manufacturer:
Synwill – China.

Package:
1 L.



Acaricides  مبيدات العناكب

Nissuron

نيسرون

ي فالكايتينتعمل على تثبيط تصنيع , % 10بنسبة هيكسيثيازوكسمركب على هيئة مسحوق قابل للبلل، يحتوي المادة الفعالة 

ناكب كما يعمل بالمالمسة وكسم معوي بتأثير مباشرة على بيوض وحوريات الع, االفة مما يمنع تطورها خالل مراحل النمو 

.ان له تأثير في خصوبة البيوض بحيث يمنع فقسها

.شركة نيبون صودا–صنع في اليابان 

.جرام250: حجم العبوة

Active Ingredient: Formulation:
Hexythiazox 10 % w/w. WP.

Mode of Action:
Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of Chitin. Use 
within protection programs targeting mites, Nissuron fights eggs and  
nymphs of mites.

IRAC Group: Manufacturer:
10 A. Nippon Soda – Japan.

Package:
250 gm.



Acaricides  مبيدات العناكب

Yamactin

يمكتين

والتي تعمل على , % 1.8بتركيز ابامكتينيحتوي المادة الفعالة لالستخالبمركب حشري وعناكبي على هيئة مركز قابل 

اختراق انسجة له القدرة على, تثبيط نقل االشارة العصبية الى مواضع اتصال العصب بالعضل مما يؤدي الى الشلل والموت  

.االوراق

.شركة اليمامة–صنع في األردن 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient: Formulation:
Abamectin 1.8 % w/v. EC.

Mode of Action:
Allosterically activate glutamate-gated chloride channels 
(GluCls), causing paralysis. Glutamate is an important inhibitory 
neurotransmitter in insect.Use within protection programs 
targeting mites , Yamactin fights adult stage of mites.

IRAC Group: Manufacturer:
6. Yamama – Jordan.

Package:
1 L.



Fungicides  مبيدات فطرية

CURENOX

كيورينكس

عدد من  يستخدم لمكافحة% 89.2مركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة اوكسي كلوريد النحاس بتركيز 

.اللفحات والتبقعات , االصابات الفطرية والبكتيرية مثل البياض الزغبي 

.أجريوشركة أي كيو في –صنع في اسبانيا 

.كيلو جرام1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Copper Oxichloride 89.2 % w/w.

Formulation:
WP.

Mode of Action:
Multi site. Use within protection programs targeting downy 
mildew , blights and bacterial infections.

FRAC Code:
M1.

Manufacturer:
IQV Agrio – Spain.

Package:
1 Kg.



Armitel C

ارميتل سي

ويحتوي اوكسي كلوريد النحاس بتركيز% 8بنسبة ميتاالكسيلمركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة 

رية مثل البياض هذا الخليط يعمل بفعالية كبيرة بالمالمسة وبشكل جهازي لمكافحة  عدد من  االصابات الفطرية والبكتي% 70

اللفحات والتبقعات , الزغبي 

.أجريوشركة أي كيو في –صنع في اسبانيا 

.كيلو جرام1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Metalaxyl 8 % w/w + Copper Oxichloride 70 % w/w.

Formulation:
WP.

Mode of Action:
Nucleic acid synthesis+ Multi site. Use within protection programs
targeting downy mildew, blights and bacterial infections.

FRAC Code:
4 + M1.

Manufacturer:
IQV Agrio – Spain.

Package:
1 Kg.

Fungicides  مبيدات فطرية



Galben R

جالبن ار

ويحتوي اوكسي كلوريد النحاس بتركيز% 4بنسبة بيناالكسيلمركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة 

تيرية مثل هذا الخليط يعمل بفعالية كبيرة بالمالمسة وبشكل جهازي لمكافحة  عدد من االصابات الفطرية والبك%  57.9

.اللفحات والتبقعات , البياض الزغبي 

.شركة أف أم سي–ايطاليا صنع في

.كيلو جرام1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Benalaxyl 4 % w/w + Copper Oxichloride 57.9 % w/w.

Formulation:
WP.

Mode of Action:
Nucleic acid synthesis+ Multi site. Use within protection 
programs targeting downy mildew, blights, and bacterial 
infections.

FRAC Code:
4 + M1.

Manufacturer:
FMC – Italy.

Package:
1 Kg.

Fungicides  مبيدات فطرية



Orten

اورتن

يعمل بشكل جهازي وله مفعول وقائي, % 25بنسبة ازوكسيستروبينمركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة 

.رهاالبياض الزغبي وغي, االوراق تبقعات, وعالجي في مكافحة العديد من االمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي 

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Azoxystrobin 25% w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Respiration, complex III: cytochrome bc1 (ubiquinol oxidase)
at Qo site (cyt b gene).
Use within protection programs targeting downy mildew,
Powdery Mildew , leaf spots and other fungal infections.

FRAC Code:
11/C3.

Manufacturer:
Synwill – China.

Package:
1 L.

Fungicides  مبيدات فطرية

Image
Not

Available



Proplant

بروبالنت

يعمل بشكل جهازي وله, % 72.2بنسبة هيدروكلورايدبروباموكابمركب على هيئة سائل ذواب يحتوي المادة الفعالة 

.الذبول ومرض البياض الزغبيالمرلضمفعول وقائي وعالجي في مكافحة الفطريات المسببة 

.شركة أريستا اليف ساينس–صنع في بلجيكا 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Propamocarb Hydrochloride 72.2 % w/v.

Formulation:
SL.

Mode of Action:
Lipid synthesis or transport / membrane integrity or 
function. Use within protection programs targeting downy 
mildew, blights , and soil borne diseases .(Oomycetes).

FRAC Code:
28 /F4 cell membrane permeability, fatty acids.

Manufacturer:
Arysta Life Science –Belgium.

Package:
1 L.

Fungicides  مبيدات فطرية



Proxanil

بروكسانيل

بتركيزالسايموكسانيلومادة % 40بنسبة هيدروكلورايدبروباموكابمركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة 

.لزغبييعمل بشكل جهازي وله مفعول وقائي وعالجي في مكافحة الفطريات المسببة ألمراض اللفحات و البياض ا, 5%

.شركة أريستا اليف ساينس–صنع في بلجيكا 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Propamocarb Hydrochloride 40% w/v + Cymoxanil 5 % w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Lipid synthesis or transport / membrane integrity or function+ UK.
Use within protection programs targeting downy mildew, blights.

FRAC Code:
14/F3 cell peroxidation + 27.

Manufacturer:
Arysta Life Science – Belgium.

Package:
1 L.

Fungicides  مبيدات فطرية

Image
Not

Available



Ranman Top

رانمان توب

يعمل بالمالمسة وله مفعول وقائي وعالجي في, % 16بنسبة سيازوفاميدمركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة 

.مكافحة االمراض الفطرية المتسببة عن الفطريات البيضية مثل البياض الزغبي

.شركة أي أس كي–صنع في اليابان 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Cyazofamid 16 % w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Respiration complex III: cytochrome bc1(ubiquinone 
reductase) at Qi site. Use within protection programs 
targeting downy mildew, blights.

FRAC Code:
21/C4.

Manufacturer:
ISK – Japan.

Package:
1 L.

Fungicides  مبيدات فطرية

Image
Not

Available



رايزولكس

يعمل بشكل وقائي وعالجي, % 50ميثيل بتركيز تولكوفوسمركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة 

.الرايزوكتونيالمكافحة امراض الذبول الناتجة عن فطر 

.شركة سوميتومو للكيماويات–صنع في اليابان 

.كيلو جرام1: حجم العبوة

Rizolex

Active Ingredient:
Tolcofos methyl 50 % w/w.

Formulation:
WP.

Mode of Action:
Lipid synthesis or transport / membrane integrity or function.
Use within protection programs targeting soil borne fungus
(Rhizoctonia).

FRAC Code:
14/F3 cell peroxidation.

Manufacturer:
Sumitomo Chemicals – Japan.

Package:
1 Kg.

Fungicides  مبيدات فطرية

Image
Not

Available



Strobin

ستروبن

يعمل بشكل جهازي وله مفعول وقائي, % 25بنسبة ازوكسيستروبينمركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة 

.رهاالبياض الزغبي وغي, االوراق تبقعات, وعالجي في مكافحة العديد من االمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي 

.شركة شنغهاي هيبن–صنع في الصين 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Azoxystrobin 25% w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Respiration , complex III: cytochrome bc1 (ubiquinol 
oxidase) at Qo site (cyt b gene). Use within protection 
programs targeting downy mildew , Powdery Mildew , leaf 
spots  and other fungal  infections.

FRAC Code:
11/C3.

Manufacturer:
Shanghai Heben – China.

Package:
1 L.

Fungicides  مبيدات فطرية



تاتشجرين

يكافح فطريات التربة, ، يعمل بشكل جهازي % 30بتركيز هيمكسازولمركب على هيئة سائل ذواب يحتوي المادة الفعالة 

.كما انه ينشط تكوين الجذور, الفيوزاريومالتي تسبب امراض الذبول واهمها 

.شركة ميتسوي للكيماويات–صنع في اليابان 

مل500: حجم العبوة

Tachigaren

Active Ingredient:
Hymexazole 30 % w/v.

Formulation:
SL.

Mode of Action:
Nucleic acid metabolism. Use within protection programs
targeting soil borne fungus, mainly fusarium spp.

FRAC Code:
32.

Manufacturer:
Mitsui Chemicals – Japan.

Package:
500 ML.

Fungicides  مبيدات فطرية



Topsin M

توبسين ام

تاثيريعمل بشكل جهازي وله , % 70ميثيل بتركيز ثيوفينيتمركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة 

.عالجي ووقائي ويكافح طيف واسع من االمراض الفطرية

.شركة نيبون صودا–صنع في اليابان 

كيلوجرام1/ كيلو جرام10: حجم العبوة

Active Ingredient:
Thiophenate Methyl 70% w/w.

Formulation:
WP.

Mode of Action:
Cytoskeleton and motor proteins/ß-tubulin assembly in 
mitosis. Use within protection programs targeting downy 
mildew, Powdery Mildew , leaf spots  and other fungal  
infections.

FRAC Code:
1/B1.

Manufacturer:
Nippon Soda – Japan.

Package:
10 Kg./1kg

Fungicides  مبيدات فطرية

Image
Not

Available



Herbicides  مبيدات األعشاب

بوتوكسون دي بي 

، يعمل بشكل اختياري للقضاء على% 40اسيد بتركيز بيوترككلوروفينوكسيداي 2,4مركب هرموني يحتوي على مادة 

.االعشاب العريضة االوراق بعد االنبات في عدد من المحاصيل الزراعية واهمها البرسيم

.نوفارمشركة –صنع في بريطانيا 

.لتر10: حجم العبوة

Butoxon DB

Active Ingredient:
2,4 DB 40% w/v.

Formulation:
SL.

Mode of Action:
Auxin Mimics Acts selectively, post emergence,
eliminating broad leafed weeds in Alfalfa fields.

HRAC Code:
4.

Manufacturer:
Nufarm – UK.

Package:
10 L.

Image
Not

Available



Herbicides  مبيدات األعشاب

Fist Super

فست سوبر

ويعمل بشكل اختياري لمكافحة عدد % 38.7بنسبة بنديميثالينمركب على هيئة كبسوالت معلقة بالماء يحتوي المادة الفعالة 

.من االعشاب رفيعة وعريضة االوراق قبل االنبات ومبكرا بعد االنبات في عدد من المحاصيل الزراعية

.بي اليوشركة –صنع في الهند 

.لتر5: حجم العبوة

Active Ingredient:
Pendimthalin 38.7 % w/w.

Formulation:
CS.

Mode of Action:
Inhibition of Microtubule Assembly Acts selectively , pre 
and early post emergence , pre and post planting targeting  
some of narrow leafed weeds and some broad leafed 
weeds in some field crops.

HRAC Code:
3/K1.

Manufacturer:
UPL – India.

Package:
5 L.



Herbicides  مبيدات األعشاب

ساكورا

يعمل على تثبيط تصنيع االحماض, % 85بنسبة بيروكساسلفونمركب على هيئة حبيبات قابلة للبلل، يحتوي المادة الفعالة 

عض يكافح عدد من االعشاب الرفيعة االوراق واهمها الهيبان المقاوم وكذلك يؤثر على ب, الدهنية  ذات السالسل الطويلة 

.اتاالعشاب غريضة االوراق بحيث يعمل بشكل اختياري قبل وبعد الزراعة وكذلك قبل االنبات ومبكرا بعد االنب

.كومياي–صنع في اليابان 

.جرام150/ كيلو جرام 1: حجم العبوة

Sakura

Active Ingredient:
Pyroxasulfone 85 % w/w.

Formulation:
WG.

Mode of Action:
Inhibition of Very Long-Chain Fatty Acid Synthesis Acts
selectively , pre and early post emergence , pre and post
planting targeting a broad spectrum of narrow leafed
weeds and some broad leafed weeds.

HRAC Code:
15/K3.

Manufacturer:
Kumiai – Japan.

Package:
1Kg & 150gm.

Image
Not

Available



Herbicides  مبيدات األعشاب

Unimark

يونيمارك

تعمل على تثبيط عملية التمثيل الضوئي, %  70يحتوي المادة الفعالة متريبيوزين بتركيز, مركب على هيئة حبيبات قابلة للبلل 

يعمل بشكل جهازي واختياري لمكافحة االعشاب الرفيعة والعريضة االوراق قبل وبعد االنبات في عدد من 

.المحاصيل الزراعية

.بي اليوشركة –صنع في الهند 

.كيلو جرام1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Metribuzin 70%.

Formulation:
WG.

Mode of Action:
inhibition of Photosynthesis at PSll - Serine 264 Binders. 
Acts selectively, systemically, pre and post emergence , 
eliminating some narrow and broad leafed weeds in 
particular field crops.

HRAC Code:
5/C1.

Manufacturer:
UPL – India.

Package:
1 Kg.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

10ادميرال 

والتي تعمل كمنظم نمو, % 10بتركيز بايريبروكسيفينيحتوي المادة الفعالة , مركب على هيئة مركز قابل لالستحالب 

على يعمل على القضاء, تعمل بالمالمسة وكسم معوي , حشري يؤثر في تطور البيوض واليرقات خالل مراحل النمو  

.بيوض ويرقات الذبابة البيضاء

.شركة سوميتومو للكيماويات–صنع في اليابان 

.مل500: حجم العبوة

Admiral 10 

Active Ingredient:
Pyriproxyfen 10% w/v.

Formulation:
EC.

Mode of Action:
JUVENILE HORMONE MIMICS. Applied in the pre-
metamorphic instar, these compounds disrupt and
prevent metamorphosis. Use within protection programs ,
targeting eggs and larval stages of whiteflies.

IRAC Group:
7C.

Manufacturer:
Sumitomo Chemicals – Japan.

Package:
500 ML.



Insecticides   مبيدات حشرية

Atabron

اتابرون

وهو يعتبر منظم نمو لآلفات% 5بتركيز كلورفلزرونمركب على هيئة مركز قابل لالستحالب ويحتوي على المادة الفعالة 

.من ثم الموتويمنع انسالخها خالل مراحل النمو  مما يؤدي الى توقفها عن التغذية و( الديدان)التابعة لرتبة حرشفية األجنحة 

.شركة أي أس كي–صنع في اليابان 

.مل500: حجم العبوة

Active Ingredient:
Chlorfluazuron.

Formulation:
EC 5%.

Mode of Action:
Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of 
Chitin. 
Use within protection programs targeting lepidopterans.

IRAC Group:
15.

Manufacturer:
ISK – Japan.

Package:
500 ML.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

70بيكسي

%  70بتركيز اميداكلوبريدمبيد حشري جهازي على شكل حبيبات قابلة للبلل، يحتوي المادة الفعالة 

يعمل على منافسة الناقل العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت، يستخدم في برامج

.مكافحة الحشرات الماصة كالمن والذبابة البيضاء ونطاطات االوراق والبق الدقيقي

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.جرام500: حجم العبوة

Bixi 70

Active Ingredient:
IMIDACLOPRID 70% w/w.

Formulation:
WG.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR)
COMPETITIVE MODULATORS. Bind to the acetylcholine
site on nAChRs, causing a range of symptoms from hyper-
excitation to lethargy and paralysis. Acetylcholine is the
major excitatory neurotransmitter in the insect central
nervous system. Use within protection programs,
targeting sap sucking insects , whiteflies , aphids , mealy
bug.

IRAC Group:
4A.

Manufacturer: Package:
Synwil – China. 500 GM.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

Danitol 10

10دانيتول 

والتي تؤثر في تنظيم عمل قنوات , % 10بتركيز فنبروباثرينمركب على هيئة مركز قابل لالستحالب، يحتوي المادة الفعالة 

ذبابة تؤثر على طيف واسع من الحشرات ابرزها ال, تعمل بالمالمسة وكسم معوي , الصوديوم بالجهاز العصبي لآلفات 

.البيضاء والمن والديدان والعناكب

.شركة سوميتومو للكيماويات–صنع في اليابان 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
fenpropathrin 10 % w/v.

Formulation:
EC.

Mode of Action:
SODIUM CHANNEL MODULATORS. Keep sodium channels 
open, causing hyperexcitation and, in some cases, nerve 
block. Sodium channels are involved in the propagation of 
action potentials along nerve axons. Use within protection 
programs , targeting whiteflies , Aphids , lepidopterans and  
mites.

IRAC Group:
3.

Manufacturer: Package:
Sumitomo Chemicals – Japan. 1 L



Insecticides   مبيدات حشرية

ديميلين

وهو يعتبر منظم نمو لآلفات التابعة % 48بتركيز ديفلوبنزرونمركب على هيئة مركز معلق ويحتوي على المادة الفعالة 

.وتويمنع انسالخها خالل مراحل النمو  مما يؤدي الى توقفها عن التغذية ومن ثم الم( الديدان)لرتبة حرشفية األجنحة 

.شركة أريستا اليف ساينس–

.لتر1: حجم العبوة

Dimilin

Active Ingredient:
Diflubenzuron 48% w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of
Chitin. Use within protection programs targeting
lepidopterans.

IRAC Group:
15.

Manufacturer:
Arysta Life Science.

Package:
1 L.



Insecticides   مبيدات حشرية

Evisect S 50%

%50ايفسكت أس 

%  50بنسبة يتاوكسالهيدروجين ثيوسيكالممبيد حشري على هيئة مسحوق قابل للذوبان في الماء يحتوي على المادة الفعالة 

, عمل كسم معوي يؤثر على اآلفات بالمالمسة وي.والتي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي في اآلفات مسببة الشلل والموت  

.من اهم المواد المستخدمة لمكافحة انواع من العث والديدان والتربس والذبابة البيضاء

.كاياكوشركة نيبون –صنع في اليابان 

.كيلو جرام1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Thiocyclam Oxalate 50 % w/w.

Formulation:
SP.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) CHANNEL 
BLOCKERS. Block the nAChR ion channel, resulting in 
nervous system block and paralysis. Acetylcholine is the 
major excitatory neurotransmitter in the insect central 
nervous system. Use within protection programs , 
targeting whiteflies , thrips and many others.

IRAC Group:
14.

Manufacturer:
Nipon Kayaku – Japan.

Package:
1 Kg.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

اكسيريل

يعمل على احداث خلل في قنوات %. 10بتركيز سيانترانيلبرولمركب على هيئة مركز مستحلب يحتوي المادة الفعالة 

الموت، يستخدم الصوديوم في الجهاز العصبي لألفة مسببا عدم القدرة على الحركة الطبيعية للعضالت مما يؤدي الى الشلل و

.وكذلك لمكافحة ذبابة الثمار( الديدان )في برامج مكافحة حرشفيات االجنحة 

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.لتر1: حجم العبوة

Exirel

Active Ingredient:
Cyantraniliprole.

Formulation:
SE 10%.

Mode of Action:
Activate muscle ryanodine receptors, leading to
contraction and paralysis. Ryanodine receptors mediate
calcium release into the cytoplasm from intracellular
stores. Use within protection programs targeting
lepidopterans and fruit flies.

IRAC Group:
28.

Manufacturer:
Synwil – China.

Package:
1 L.

Image
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Insecticides   مبيدات حشرية

Fipron

فيبرون

ويعمل على تثبيط عمل الناقل العصبي , % 5بتركيز فيبرونيلمبيد حشري على هيئة مركز معلق يحتوي على المادة الفعالة 

.االفاتفي االفة مما يؤدي الى الشلل والموت ويستخدم في برامج مكافحة طيف واسع من 

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Fipronil 5%.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
Block the GABA-activated chloride channel, causing 
hyperexcitation and convulsions. GABA is the major 
inhibitory neurotransmitter in insects.
Use within protection programs , targeting leaf hoppers ,  
thrips , lepidopterans and many others.

IRAC Group:
2B.

Manufacturer:
Synwil – China.

Package:
1 L.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

غالديوس

يعمل بالمالمسة ويؤثر على طيف واسع , % 10بتركيز فلوميتوكوينمركب جديد على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة 

.من اآلفات اهمها الذبابة البيضاء والتربس

.كاياكونيبونشركة –صنع في اليابان 

.مل500: حجم العبوة

Gladius

Active Ingredient:
Flumetoquin 10% w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
UK, use within protection programs, targeting whiteflies
and thrips.

IRAC Group:
UC.

Manufacturer:
Nipon Kayaku – Japan.

Package:
500 ML.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

Gracia

غراسيا

يعمل بالمالمسة  وكسم , % 10بتركيز فلوكساميتاميدمركب جديد على هيئة مركز قابل لالستحالب يحتوي المادة الفعالة 

.معوي ويؤثر على طيف واسع من اآلفات اهمها الديدان والتربس

.شركة نيسان للكيماويات–صنع في اليابان 

.مل500: حجم العبوة

Active Ingredient:
Fluxametamide 10% w/w.

Formulation:
EC.

Mode of Action:
GABA-GATED CHLORIDE CHANNEL ALLOSTERIC 
MODULATORS. Allosterically inhibit the GABA-activated 
chloride channel, causing hyperexcitation and convulsions. 
GABA is the major inhibitory neurotransmitter in insects. 
Use within protection programs, targeting lepidopterans 
and thrips.

IRAC Group:
30.

Manufacturer:
Nissan Chemical – Japan.

Package:
500 ML.



Insecticides   مبيدات حشرية

مادورا

يعمل بالمالمسة وعن طريق , %5.7بنسبة بنزويتايمامكتينيحتوي على المادة الفعالة , مبيد حشري على هيئة حبيبات ذائبة

(  ديدان)ألجنحة وله القدرة على اختراق انسجة النبات وله فاعلية كبيرة في مكافحة اآلفات التابعة لمجموعة حرشفية ا, المعدة 

.كما له تأثير جانبي في مكافحة التربس وصانعات االنفاق

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.جرام500/ جرام250: حجم العبوة

Madora

Active Ingredient:
Emamectin Benzoate 5.7% w/w.

Formulation:
WDG.

Mode of Action:
GLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNEL (GLUCL)
ALLOSTERIC MODULATORS. Allosterically activate
glutamate-gated chloride channels (GluCls), causing
paralysis. Glutamate is an important inhibitory
neurotransmitter in insect. Use within protection
programs , targeting lepidopterans and has good side
effect on thrips and leaf miners.

IRAC Group:
6.

Manufacturer: Package:
Synwil – China. 250 GM / 500 GM.
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Not
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Insecticides   مبيدات حشرية

Mospilan

موسبيالن

يعمل على منافسة الناقل , %  20بتركيز اسيتاميبيريديحتوي المادة الفعالة , مبيد حشري جهازي  على هيئة مسحوق ذائب 

والذبابة يستخدم في برامج مكافحة الحشرات الماصة كالمن, العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت 

.البيضاء ونطاطات االوراق والبق الدقيقي

.شركة نيبون صودا–صنع في اليابان 

.جرام500: حجم العبوة

Active Ingredient:
Acetamiprid 20% w/w.

Formulation:
SP.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) 
COMPETITIVE MODULATORS. Bind to the acetylcholine site 
on nAChRs, causing a range of symptoms from hyper-
excitation to lethargy and paralysis. Acetylcholine is the 
major excitatory neurotransmitter in the insect central 
nervous system. Use within protection programs, targeting 
sap sucking insects , whiteflies , aphids , mealy bug.

IRAC Group:
4A.

Manufacturer: Package:
Nippon Soda – Japan. 500 GM.



Insecticides   مبيدات حشرية

رنر

وهو يعتبر منظم نمو لآلفات التابعة % 24بتركيز ميثوكسيفينوزايدمركب على هيئة مركز معلق ويحتوي على المادة الفعالة 

.ويسبب انسالخ مبكر مما يؤدي الى توقفها عن التغذية ومن ثم الموت( الديدان)لرتبة حرشفية األجنحة 

.كورتيفا/ داوشركة –صنع في بريطانيا 

.مل500: حجم العبوة

Runner

Active Ingredient:
Methoxyfenozide 24%.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
ECDYSONE RECEPTOR AGONISTS, Mimic the molting
hormone, ecdysone, inducing a precocious molt. Use
within protection programs targeting lepidopterans.

IRAC Group:
18.

Manufacturer:
Corteva – Britain.

Package:
500 ML.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

Pillar King

بيالركنج

%25بتركيز اميداكلوبريديحتوي المادة الفعالة , مبيد حشري جهازي على شكل مسحوق قابل للبلل 

يعمل على منافسة الناقل العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت، يستخدم في برامج

.مكافحة الحشرات الماصة كالمن والذبابة البيضاء ونطاطات االوراق والبق الدقيقي

.بيالركيمشركة –صنع في الصين 

.كيلو جرام1: حجم العبوة

Active Ingredient: Formulation:
Imidacloprid 25% w/w. WP.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) COMPETITIVE 
MODULATORS. Bind to the acetylcholine site on nAChRs, causing a range 
of symptoms from hyper-excitation to lethargy and paralysis. 
Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect 
central nervous system. Use within protection programs , targeting sap 
sucking insects , whiteflies , aphids , mealy bug.

IRAC Group: Manufacturer:
4A. Pillarquim – China.

Package:
1 Kg.



Insecticides   مبيدات حشرية

سترونجسان 

يعمل بالمالمسة , %2.2بنسبة بنزويتايمامكتينيحتوي على المادة الفعالة , مبيد حشري على هيئة مستحلب متناهي الصغر 

حرشفية وله القدرة على اختراق انسجة النبات وله فاعلية كبيرة في مكافحة اآلفات التابعة لمجموعة, وعن طريق المعدة 

.كما له تأثير جانبي في مكافحة التربس وصانعات االنفاق, ( ديدان)األجنحة 

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Emamectin Benzoate 2.2% w/v.

Formulation:
ME.

Mode of Action:
GLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNEL (GLUCL) ALLOSTERIC MODULATORS.
Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCls), causing
paralysis. Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect. Use
within protection programs , targeting lepidopterans and has good side effect
on thrips and leaf miners.

IRAC Group:
6.

Manufacturer: Package:
Synwil – China. 1 L.

Image
Not

Available

SanStrong



Insecticides   مبيدات حشرية

Radiant 120 SC

أس سي120رادينت

فة التي تعمل على تثبيط الناقل العصبي في اال, %12بتركيز سبينتوراممركب على هيئة مركز معلق، يحتوي المادة الفعالة 

.تكافح عدد من انواع الديدان والتربس, تتحرك بشكل جهازي موضعي في انسجة االوراق , مسببة الشلل والموت 

.كورتيفا/ داو–صنع في فرنسا 

.مل250: حجم العبوة

Active Ingredient:
Spintoram 12% w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) 
ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I
Allosterically activate nAChRs, causing hyperexcitation of 
the nervous system. Acetylcholine is the major excitatory 
neurotransmitter in the insect central nervous system.
Use within protection programs, targeting Lepidopterans, 
thrips.

IRAC Group:
5.

Manufacturer: Package:
Corteva – France. 250 ML.



Insecticides   مبيدات حشرية

ستارجيت

يعمل بالمالمسة وعن طريق , %5.7بنسبة بنزويتايمامكتينمبيد حشري على هيئة حبيبات ذائبة، يحتوي على المادة الفعالة 

(  ديدان)ألجنحة وله القدرة على اختراق انسجة النبات وله فاعلية كبيرة في مكافحة اآلفات التابعة لمجموعة حرشفية ا, المعدة 

.كما له تأثير جانبي في مكافحة التربس وصانعات االنفاق

.شركة فيونغ–صنع في الصين 

.جرام500/جرام250: حجم العبوة

Stargate

Active Ingredient:
Emamectin Benzoate 5.7% w/w.

Formulation:
SG.

Mode of Action:
GLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNEL (GLUCL)
ALLOSTERIC MODULATORS. Allosterically activate
glutamate-gated chloride channels (GluCls), causing
paralysis. Glutamate is an important inhibitory
neurotransmitter in insect. Use within protection
programs, targeting lepidopterans and has good side
effect on thrips and leaf miners.

IRAC Group:
6.

Manufacturer: Package:
Veyoung – China. 250 GM / 500 GM.



Insecticides   مبيدات حشرية

Success

سكسيس

ويستخدم لمكافحة ذبابة % 0.02بتركيز سبينوسادمبيد حشري على هيئة طعم غذائي جاهز يختوي المادة الطبيعية الفعالة 

.الفاكهة وذبابة الثمار

.كورتيفا/ داو–صنع في فرنسا 

.

.لتر5: حجم العبوة

Active Ingredient:
Spinosad 0.02 % w/v (GF-120).

Formulation:
SC.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) 
ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I. Allosterically activate 
nAChRs, causing hyperexcitation of the nervous system. 
Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in 
the insect central nervous system. Use within protection 
programs targeting fruit flies.

IRAC Group:
5.

Manufacturer: Package:
Corteva – France. 5 L

Image
Not
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Insecticides   مبيدات حشرية

5سومي الفا 

والتي تؤثر في تنظيم عمل قنوات , % 5بتركيز فنفاليريتمركب على هيئة مركز قابل لالستحالب، يحتوي المادة الفعالة اس 

ذبابة تؤثر على طيف واسع من الحشرات ابرزها ال, تعمل بالمالمسة وكسم معوي , الصوديوم بالجهاز العصبي لآلفات 

.البيضاء والمن والديدان وغيرها

.شركة سوميتومو للكيماويات–صنع في اليابان 

.لتر1: حجم العبوة

Sumi alpha 5

Active Ingredient:
S.Fenvalerate 5% w/v.

Formulation:
EC.

Mode of Action:
SODIUM CHANNEL MODULATORS. Keep sodium channels
open, causing hyperexcitation and, in some cases, nerve
block. Sodium channels are involved in the propagation of
action potentials along nerve axons. Use within
protection programs, targeting whiteflies, Aphids,
lepidopterans and others.

IRAC Group:
3A.

Manufacturer: Package:
Sumitomo Chemicals – Japan. 1 L.



Insecticides   مبيدات حشرية

Sumithion

سوميثيون

التي تنتمي لمجموعة المركبات % 50بتركيز فينتروثيونيحتوي المادة الفعالة , مركب على هيئة مركز قابل لالستحالب 

تعمل بالمالمسة , فات بالجهاز العصبي لآلاستريزوالتي تعمل على تثبيط عمل االنزيم اسيتيل كولين , الفسفورية العضوية

.تؤثر على طيف واسع من الحشرات ابرزها الذبابة البيضاء والمن والديدان وغيرها, وكسم معوي 

.شركة سوميتومو للكيماويات–صنع في اليابان 

.لتر1: حجم العبوة

Active Ingredient:
Fenitrothion 50% w/v.

Formulation:
EC.

Mode of Action:
ACETYLCHOLINESTERASE (ACHE) INHIBITORS. Inhibit AChE, 
causing hyperexcitation. AChE is the enzyme that 
terminates the action of the excitatory neurotransmitter 
acetylcholine at nerve synapses. Use within protection 
programs, targeting whiteflies, Aphids , lepidopterans and 
others.

IRAC Group:
1B.

Manufacturer: Package:
Sumitomo Chemicals – Japan. 1 L



Insecticides   مبيدات حشرية

تريسر 

وهي احد المواد الطبيعية الناتجة عن تخمر , % 48بتركيز سبينوساديحتوي المادة الفعالة , مركب على هيئة مركز معلق 

ادة بشكل جهازي تتحرك الم, فتؤدي الى الشلل والموت , تعمل على تثبيط الناقل العصبي في االفة , ساللة من البكتيريا 

.تكافح عدد من انواع الديدان والتربس, موضعي داخل انسجة االوراق 

.كورتيفا/ داو–صنع في بريطانيا 

.مل250: حجم العبوة

Tracer 48

Active Ingredient:
Spinosad 48% w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR)
ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I. Allosterically activate
nAChRs, causing hyperexcitation of the nervous system.
Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in
the insect central nervous system. Use within protection
programs , targeting Lepidopterans , thrips.

IRAC Group:
5.

Manufacturer: Package:
Corteva – Britain. 250 ML.

Image
Not

Available



Insecticides   مبيدات حشرية

Uphold

ابهولد

يعمل الخليط , زايدميثوكسيفينولمادة باالضافةسبينتوراميحتوي على خليط من  المادة الفعالة , مركب على هيئة مركز معلق 

تؤثر , ة الشلل والموتعلى تثبيط الناقل العصبي في االفة وكذلك تعمل كمنظم نمو لألفة بحيث يبكر في مراحل االنسالخ مسبب

.تكافح عدد من انواع الديدان والتربس, بالمالمسة وكذلك كسم معوي

.كورتيفا/ داو–صنع في فرنسا 

مل250: حجم العبوة

Active Ingredient:
Methoxyfenozide + Spintoram , 30% + 6% w/v.

Formulation:
SC.

Mode of Action:
ECDYSONE RECEPTOR AGONISTS, Mimic the molting
hormone, ecdysone, inducing a precocious molt. + 
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) 
ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I. Use within protection 
programs , targeting Lepidopterans , thrips.

IRAC Group:
18 + 5.

Manufacturer: Package:
Corteva – France. 250 ML



Insecticides   مبيدات حشرية

فولي سوبريم 

يعمل على منافسة الناقل , %  20بتركيز اسيتاميبيريدمبيد حشري جهازي على هيئة مسحوق ذائب، يحتوي المادة الفعالة 

والذبابة يستخدم في برامج مكافحة الحشرات الماصة كالمن, العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت

.البيضاء ونطاطات االوراق والبق الدقيقي

.سينويلشركة –صنع في الصين 

.جرام500: حجم العبوة

Volley Supreme

Active Ingredient:
Acetamiprid 20%w/w

Formulation:
SP.

Mode of Action:
NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR)
COMPETITIVE MODULATORS. Bind to the acetylcholine
site on nAChRs, causing a range of symptoms from hyper-
excitation to lethargy and paralysis. Acetylcholine is the
major excitatory neurotransmitter in the insect central
nervous system. Use within protection programs,
targeting sap sucking insects , whiteflies , aphids , mealy
bug.

IRAC Group:
4A.

Manufacturer: Package:
Synwil – China. 500 GM



Others   أُخرى

Amcoton , ( Synthetic Hormone )

امكوتون

%  0.45تركيز اسيتيك اسيد بنيفثيلتحتوي المادة الفعالة , مادة هرمونية مصنعة تزيد وتنشط عقد االزهار وتكوين الثمار 

.كما انها تساعد النبات في التغلب على الظروف الجوية الصعبة, % 1.2بتركيز اسيتاميدنيفثيلومادة 

.أمفاكشركة –صنع في أمريكا 

.جرام500: حجم العبوة

Active Ingredient:
NAA 0.45% + NAD 1.2 %.

Formulation:
SP.

Mode of Action:
Increases flower set and fruit formation , enhances plant 
recovery under critical weather conditions.

Manufacturer:
AMVAC – USA.

Package:
500 GM.



اينكس

ومادة % 20.2بتركيز ايثوكسيليتجاليكولتحتوي المادة الفعالة , اختراقية ومنشطة غير ايونية , مادة الصقة وناشرة  

.الرشتعمل على تحسين اداء المبيدات الزراعية بحيث تعمل على تحسين مواصفات محلول% 1ركيزسيلوكسانبوليدايميثل

.كوزموسيلشركة –صنع في مكسيك 

.لتر1: حجم العبوة

Inex A ( Adjuvant )

Active Ingredient:
Glycol Ethoxylate 20.2% + Polydimithylsiloxane 1 %.

Mode of Action:
None ionic surfactant, coupled with agrochemicals as
mixing tank partner , Increases solution adhesion and
penetration , markedly increases pesticides spray quality.

Manufacturer:
Cosmocel – Mexico.

Package:
1 L.

Others   أُخرى


