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المرونة

الثبات

 يمكن استعمال كوادريس كولد طوال الدورة في مرحلتي
العالج األولى والثانية ضد أهم أمراض الحبوب.

 يمكن استعمال كوادريس كولد بمفرده أو خلطه، كما
 يسهل إشراكه في برنامج معالجة

ثبات تركيبة المبيد
 يتميز كوادريس كولد بتحكم ثابت في جميع الظروف نظرا

 لتوفره على تركيبة مركزية معلقة تضمن استقرار الفعالية في
ظل ظروف التطبيق المختلفة

نوع التربة:
نشاط كوادريس كولد ال يتأثر بنوع التربة.

درجة الحرارة:
 يحتفظ كوادريس كولد بكفاءة جيدة داخل

نافدة درجة حرارة واسعة.

المـطــر:
نظرًا للتأثير الممتاز، والمستقل إلى حد كبير عن 
الطقس، يتم التحكم في جميع مسببات األمراض 

المهمة بشكل مؤكد

المقر الرئيسي
Syngenta Maroc S.A

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

+212 522 667 910

لتحقيق أرباح أفضل، اختر دائما برنامج العالج الوقائي. 
توصي شركة سينجينطا باستخدام كوادريس كولد في برنامج العالج 

باالشتراك مع االتيس ارا أو كومودور في برنامج العالج 2.

االستخدامات
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يحمي	القمح	مـنكـوادريس	كولـد

مزايا	المنتوج
الفعالية

نواة الخلية

مساحة الخلية الريبوزوم

يتميز كوادريس كولد بفعالية مزدوجة على الفطريات 
بحيث يدمر األزوكسيستروبين مصدر الطاقة للفطر 

ويدمر ديفينوكونازول غشاء الخلية

طريقة	العمل

  يمنع األزوكسيستروبين1
إنبات األبواغ

 خالل مرحلة االختراق، ستهاجم 2
المادتين الفعالتين الخيوط الفطرية 

في مناطق مختلفة

 بفعل التأثير الجهازي واإلنتقالي 3
لكل من األزوكسيستروبين 

والديفينوكونازول، يمنع كوادريس 
كولد أيضًا نمو الخيوط الفطرية.

 بسبب نقص الطاقة والستيروالت، 4
فإن المرض غير قادر على إنتاج 
األبواغ وتشكيل األجيال التالية

الميتوكوندريا
األزوكسيستروبين يدمر 

مصدر الطاقة للفطر

الغشاء الخلوي
ديفينوكونازول يدمر غشاء الخلية

الرفع	من	المردودية
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كوادريس كولد كوادريس كولد

الرفع من وزن ألف حبة
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حماية طويلة األمد تضمن محصواًل 
صحيًا

تأثير	أخضر	ملحوظ	على	
المحصول	بفضل	تقنية	

أميستار

الصدأ البني

الصدأ األصفر

البياض الدقيقي

السيبتوريوز

كوادريس كولد مبيد فطري جديد واسع الطيف مصمم ليكون فعااًل ضد األمراض الفطرية الرئيسية للحبوب.

يتكون كوادريس كولد من األزوكسيستروبين والديفينوكونازول.

هذا الجمع والتكامل بين طرق عمل هاتين المادتين الفعالتين يمنحها فعالية عالية ومثبتة في عالج أمراض 
الحبوب مع إستمرارية المفعول.


