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براندت تراي  تك BRANDT TRITEK : هو عبارة عن مبيد 
حشري عناكبي فطري مستخلص من زيوت بترولية آمنة على 

المحاصيل الزراعية .
توصيات االستعمال : 1 – 2 لتر من براندت تراي تك / 100 لتر ماء 
الخضراوات : مثل الطماطم والخيار والفلفل والبصل والبطاطس  ….. 

إلخ  لمكافحة  حشرات المن ، يرقة الخنفساء ، نطاطات االوراق ، 
صانعات االنفاق ، الحشرات القشرية ، الذبابة البضاء ، الثربس ، 

البياض الدقيقي ، الذبابة البيضاء ، بق النبات .
أشجار الفاكهة : مثل الحمضيات واللوزيات والنخيل .... إلخ ، لمكافحة 

حشرات المن ، لفافات أوراق الفاكهة ، العناكب ، الحشرات القشرية ، 
الذبابة البيضاء، البق ، الذبابة السوداء ، البياض الدقيقي .

العنب والفراولة: لمكافحة العفن الرمادي )عفن البوترايتس( ، نطاطات 
االوراق ، البق ، العناكب ، البياض الدقيقي ، صانعات االنفاق ، 

الحشرات القشرية ، الذبابة البيضاء .
نباتات الزينة : لمكافحة حشرات المن ، صانعات االنفاق ، العناكب ، 

الذبابة البضاء ، الحشرة القشرية ، البياض الدقيقي ، البسيال ، االصداء 
، التبقع االسود ، الثربس ، ذبابة المنشار .

لخلط: يمكن خلط  برانجت تراي تك مع معظم المبيدات الحشرية 
والفطرية ويفضل عمل تجربة خلط مبدئية مع التقيد بنشره المبيد 

الموضحة التي ال يجب خلطه مع المبيدات الموضحة : كابتان  ,  فوليب 
,  مورستان ,  دايمثويت ، أو أي مبيد يحتوي على الكبريت ، ال يخلط 

مع أي مبيد محظور استعماله ، كما يمنع خلطه مع األسمدة السائلة 
NPK  للرش الورقي.

تنبيه : يجب عدم رش براندت تراي تك عندما تكون درجة الحرارة 
أكثر من 38  درجة مئوية .

التخزين : يخزن المبيد في عبوته األصلية في مكان جاف و بارد جيد 
التهوية حيث ال تزيد درجة حرارة المخزن عن 35  درجة مئوية .

التأثير على البيئة : سام على األسماك  ، يجب عدم تلوث برك االسماك  
أو تنظيف معدات الرش بعد االنتهاء من العمل وصبها في مصادر المياه  .

االسعافات األولية: في حالة االبتالع: يغسل الفم بالماء الصافي 
ويستدعى الطبيب  إذا كانت الحالة صعبة

في حالة تلوث الجلد : تنزع المالبس الملوثة ويغسل الجسم حاال 
بالماء والصابون لمدة 15-20 دقيقة وإذا كان هناك حروق على الجلد 

يستدعى الطبيب
في حالة إصابة العينين :تغسل العينين حاال بالماء لمدة ال تقل عن  15 
دقيقة وإذا كان هناك عدسات الصقة تخلع بعد الخمس الدقائق األولى ثم 

متابعة غسل العينين
في حالة االستنشاق :ينقل المصاب إلى الهواء الطلق وفي حالة عدم 

التنفس يستدعى الطبيب
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