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مادة طبيعية %100 

يساعد الجذور على مقاومة 
النيماتودا بشكل قوي وفعال

يعمل على تكوين نموات جذرية 
جديدة

يحد من ظاهرة الذبول تدريجيا حتى   
    يتم ايقافها تماما خالل عدة أيام

يمكن استعماله على كافة المحاصيل

     يمكن استعماله خالل فترة القطف، 
    حيث أنه ال يوجد له فترة أمان قبل  

القطف 
 

     يمكن استعماله في برامج الزراعة 
  العضوية

     سهل االستعمال

 SESAMIN        سيسامين
مادة طبيعية من زيت السمسم تحتوي على: 

70% زيت سمسم 
30% السيثين، ماء 

سيسامين هي عبارة عن مادة طبيعية مستخلصة من 
نباتات سمسم مهجنة. السمسم يستعمل منذ مئات 

السنين 
كجزء من الدورة الزراعية للحد من أضرار الديدان 

الثعبانية “التيماتودا” على المحاصيل الزراعية. 
سيسامين يساعد جذور النباتات على مقاومة النيماتودا 

بأنواعها حيث أنه يمنع الجذور من فرز الموادالتي 
تؤدي  

الى تفقيس أو جلب النيماتودا الى منطقة الجذر 
باالضافة  

الى أنه يعمل على تكوين نموات جذرية جديدة 
حتى في

حال اصابة الجذر األساسى بالنيماتودا.

استيراد وتسويق:

تعليمات األستعمال 
المحصول          نسبة االستعمال

جميع المحاصيل       1لتر للدونم

االستعمال من خالل شبكات الري 
تحضير المحلول: أضف الكمية المطلوبة من المادة الى وعاء 

مملوء بالماء )حجم الماء يجب أن يكون 6 أضعاف 
المادة  

المطلوبة(، قم بتحريك المحلول جيدا حتى يتجانس المحلول 
ثم أضفه الى السمادة/شبكة الري مع التحريك المستمر.  

التوقيت: يجب اضافة سيسامين في الثلث األخير من وقت 
الري.

توصيات:
- ينصح باضافة مستحضر بيوماستر قبل أو بعد اضافة 

سيسامين بيوم أو يومين على األقل. 
- يفضل استعمال سيسامين في فترة المساء خصوصا في

درجات الحرارة المرتفعة.
- ينصح أيضا استعمال سيسامين في المحاصيل الغير مصابة 

بالنيماتودا كعامل وقاية من حدوث اصابة.

 عدد الجرعات: يجب استعمال سيسامين مرتين على األقل   
 خالل الموسم. التوقيت بين الجرعة األولى و الجرعة 

الثانية 
يجب أن يكون 3 أسابيع على األكثر، كون أن الجيل الواحد  
من النيماتودا يتكون خالل 25 يوم ، ويكرر استعماله حسب 

اللزوم.

لالستعمال الزراعي فقط... ابعده عن متناول األطفال 

4 لتر

شركة السبع انترناشيونال م.خ.م 
شارع السبع، قلقيلية، فلسطين

تلفون: 2949484-09 ، فاكس: 09-2949485

انتاج: الواليات المتحدة األمريكية
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