
التناسق والمرونة
ــى هــذه  ــة. تتجل ــس ارا هــي المرون ــد االتي ــز مبي ــي تمي مــن أهــم الخصائــص الت

ــي : ــرة فيمــا يل األخي
يمكــن اســتعمال مبيــد االتيــس ارا بمفــرده أو خلطــه بــدون أي مشــكل، كمــا 

يســهل إشــراكه فــي برنامــج معالجــة
آمن على جميع أنواع الحبوب و ال يشكل خطر السمية النباتية

ٱمن على البيئة
مقاومة جد مهمة للترشيح )في حالة هطول األمطار(

فــي ظــل ظــروف اإلجهــاد المائــي )مــع غيــاب األمــراض(، تظهــر تقنيــة 
صوالتينــول قابليــة كبيــرة لضمــان مردوديــة أفضــل مقارنــة بحقــل غيــر 
ــرف  ــن ط ــودة م ــاه المفق ــة المي ــص كمي ــق تقلي ــن طري ــك ع ــج، و ذل المعال

النبتــة بظاهــرة التبخــر، بــدون أي تأثيــر علــى النمــو
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عدد األيام بعد التطبيق

الشاهد

مقارنة صوالتينول بالمواد الفعالة األخرى
تتميــز مــادة صوالتينــول بمجــال تأثيــر واســع بالمقارنــة مــع المــواد الفعالــة األخــرى، كمــا 

تعتبــر هــذه المــادة أقــوى كربوكســاميد للســيطرة علــى األمــراض الورقيــة فــي الحبوب 

بوسكاليد
بيكسافين

فليكزا بيروكساد
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 االتيس ارا

الهلمنتوسبوريوزالصدأسبتوريا

صوالتينول

القمح

توصــي شــركة ســينجينطا باســتخدام االتيــس ارا )تطبيــق 2( 
باالشــتراك مــع كوادريــس كولــد أو كومــودور )تطبيــق 1( فــي 

برنامــج العــاج

رقم الترخيص :

االستعماالت
عددالكميةاألمراضالزراعة

الوقت قبل الحصادطريقة العاجالتطبيقات

تطبيق واحد /سبتورياالقمح
42 يومورقيهكتار / سنة 0.7

 لتر / هكتار
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المقر الرئيسي
Syngenta Maroc S.A

بناية د، ريزيدنس صن سيتي، شارع البرتقال، حي الرياض. الرباط، المغرب.

+212 522 667 910

مقاومة اإلجهاد المائي

المعيـار التقني الجديد الكابح لسكسينات 
ديهيدروجيناز )SDHI ( في زراعة الحبوب



مزايا االتيس ارا

مباشــرة بعــد تطبيــق المبيــد، تنتقــل مــادة صوالتينــول إلــى داخــل الورقــة وتبقــى مركــزة فــي طبقــة األوراق الشــمعية، ممــا يوفــر مقاومــة جــد مهمــة ضــد 
الترشــيح فــي حالــة هطــول األمطــار

تعمــل الطبقــة الشــمعية كخــزان، حيــث يتــم نقــل مــادة صوالتينــول المرتبطــة 
ــن  ــا يضم ــة، مم ــن الورق ــرى م ــات األخ ــى الطبق ــًا إل ــة تدريجي ــذه الطبق به

ــول اســتمرارية المفع

تتميــز صوالتينــول بحركيــة بطيئــة علــى مســتوى نســيج األوراق. تتحــرر هــذه المــادة 
الفعالــة ببــطء ممــا يوفــر حمايــة طويلــة المــدى للســيطرة علــى األمــراض

بشــكل  التريــازول  مكــون  نقــل  يتــم 
منهجــي فــي جميــع أنحــاء النبــات عــن 

األنســجة طريــق 

حماية شاملة لألوراق
تؤثــر تقنيــة الصوالتينــول علــى المركــب الثانــي مــن 
ــس  ــح التنف ــى كب ــؤدي ال ــا ي ــية مم ــلة التنفس السلس
عــن  المســؤولة  الميتكونــدري  بنيــة  فــي  الخلــوي 

تركيــب طاقــة الفطريــات

االتيس ارا
يحمي القمح من

الفيزاريوزالبياض الدقيقيالصدأ األصفرالصدأ البنيالسبتوريا

االتيس ارا، مبيد فطري جديد ذو مجال تأثير واسع على األمراض الفطرية الرئيسية للحبوب )الصدأ، سبتوريا، 
الفيوزاريوز(. يحتوي مبيد االتيس ارا على تكنولوجيا صوالتينول ومادة البروثيوكونازول.

 تكامل طرق عمل هاتين المادتين الفعالتين يعزز الفعالية ويضمن استمراريتها لحماية أفضل لألوراق

البروثيوكونــازول  مــادة  تتميــز    : البروثيوكونــازول 
بجهازيــة مهمــة و يتــم امتصاصهــا بســرعة مــن طــرف 
النبــات. تنتقــل هــذه المــادة ببــطء فــي النبــات وعملهــا 
وقائــي فــي األســاس. هــدا اإلنتقــال يضمــن توزيــع 
متســاوي جــدا للمــادة الفعالــة فــي مختلــف أعضــاء 

ــج ــات المعال النب
تكامــل المادتيــن الفعالتيــن )صوالتينــول و بروثيوكونــازول( يمنــع انتــاج طاقــة الفطريــات ويكبــح تركيــب غشــاء الخايــا، ممــا 

يــؤدي الــى تدميــر الفطريــات بشــكل جــد فعــال

طريقة العمل

غشاء الخلية
جهاز جولجي

الميتوكوندريا

مركز النواةالسيتوبازم
النواة

الخليةالميتوكوندريا

الغشاء الداخلي

الغشاء الداخلي

الغشاء الخارجي

المصفوفة

الميتوكوندريا

ــا  ــًا رئيســيًا ألغشــية خاي ــازول علــى كبــح التركيــب الحيــوي لمــادة الســتيرول التــي تعتبــر مكون تعمــل مــادة البروثيوكون
ــات الفطري

تتجلــى قــوة المبيــد االتيــس ارا فــي احتــواءه علــى أقــوى مــادة فعالــة و التــي توفــر نشــاطا عاليــًا و فعاليــة 
مســتقرة ضــد األمــراض الفطريــة الرئيســية للحبــوب، ممــا يضمــن حمايــة طويلــة المــدى خــال مختلــف 

مراحــل النمــو الحرجــة و بالتالــي ضمــان أوراق خضــراء و مردوديــة جيــدة
فعالية مستقرة وطويلة المدى

تقنيــة صوالتيونــل تتيــح االنتقــال الجيــد للمبيــد إلــى البراعــم الجديــدة، ممــا يضمــن 
ــد  ــة ج ــة وذات فعالي ــة متجانس ــكيل طبق ــق تش ــن طري ــألوراق ع ــة ل ــة كامل حماي

مهمــة علــى ســطح الورقــة 

حركية صوالتينول على مستوى األوراق :

21 يوم بعد تطبيق المبيد

تطبيق عاجي
بعد 8 أيام من اإلصابة بمرض الصدأ

بدون معالجة

تطبيق االتيس ارا تطبيق االتيس ارا تطبيق االتيس ارا 

بدون معالجةبدون معالجة

تطبيق وقائي
بعد 20 يوم من اإلصابة مرض السبتوريا

تطبيق وقائي
بعد 5 أيام من اإلصابة بمرض الصدأ

نمو ملحوظ لخيوط الفطر داخل الورقة

غياب تام للخيوط الجديدة النشطة على الورقة 
المعالجة باالتيس ارا

غياب األعراض على األوراق
المعالجة باالتيس ارا

غياب خيوط الفطر بين األوراق التي 
تمت معالجتها باالتيس ارا

بعد 20 يوما من اإلصابة،
نمو ملحوظ لخيوط الفطر بين األوراقتتشكل الكونيديا وتبدأ الجراثيم في اإلنتاج

يضمــن مبيــد االتيــس ارا حركيــة مهمــة وجــد ملحوظــة فــي األنســجة الجديــدة للنبــات، وذلــك عــن طريــق اإلنتشــار فــي 
مختلــف طبقــات الورقــة و النســيج. باإلضافــة الــى ضمــان اســتمرارية اللــون األخضــر لــألوراق لمــدة 7 ـ 14 إضافيــة
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11

يوم واحد بعد
التطبيق 

3 أيام بعد التطبيق

7 أيام بعد التطبيق

14 يوم بعد التطبيق

21 يوم بعد التطبيق

الصوالتينــول : تؤثــر تقنيــة صوالتينــول )بينزوفيــن 
ديفليبيــر(  بشــكل خــاص علــى انزيــم  السكســينات 
ــة  ــي عملي ــارك ف ــم يش ــو انزي ــن، وه ــة هيدروجي نازع
ــات  ــة الفطري ــاج طاق ــع إنت ــا يمن ــوي، مم ــس الخل التنف
هــذه  عــن  ينتــج  بســرعة.  نموهــا  يوقــف  وبالتالــي 

العمليــة تأثيــر قــوي جــدا ومضــاد لنمــو الفطريــات


