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Manufacturing Company: 

Syngenta Crop protection AG

Country of Origin: U.S.A. / France

ال�شركة المنتجة: �سركة �سينچنتا لوقاية �لمزروعات

بلد المن�شاأ: �مريكا / فرن�سا

ا�شتيراد و توزيع في االإمارات: بوليكلين، �ص.ب 55023 -  دبى - 

�لأمار�ت، تليفون: 043388226

Agent & Distributor: Polyclean LLC. 
P.O.Box 55023, Dubai, UAE.  Tel: 043388226

Caution: KEEP OUT OF 

REACH OF CHILDREN

تحذير: يحفظ بعيدًا عن متناول االأطفال

Storage & Disposal: Keep the 
pesticides in its original container in-

side a well ventilated store house away 
from food, & children. 

The container is non refillable. 
Don’t re-use or re fill. Triple rinse 

containers promptly after emptying by 
emptying remaining content in spraying 
tank and drain for 10 seconds.  Fill ¼ 
of container with water and seal the 

container and rinse for 10 sec. empty 
rinsate in the spraying tank. 

Repeat this procedure for 2 times. 
Offer he container for disposal in 

designated chemical waste land fill 
area or burn it.

التخزين والتخل�ص من العبوات: يحفظ �لمبيد 

بعبو�ته �لأ�سلية د�خل مخزن جيد �لتهوية بعيد� عن 

�لأطعمة و�لأعالف وبعيد� عن �لأطفال.  �لعبوة من 

�لنوع غير قابل لعادة �لملء، لذ� ل تقدم على �عادة 

��ستخد�مها �و ملئها. �فرغ ما تبقى من محتويات �لعلبة 

فى معد�ت �لر�ص ثم �ترك �لعبوة لت�سفى محتوياتها 

لمدة 10 ثو�نى . �مالأ �لعبوة بـ ¼ حجمها ماء ثم �عد 

غلقها و��ستمرفى �لرج لـ 10 ثو�نى ثم �فرغ محتوياتها 

فى خز�ن �لر�ص.  كرر هذه �لخطوة مرتين . يمكن بعد 

ذلك �لتخل�ص من �لعبوة فى مكبات �لقمامة �ل�سحية 

�لم�سرح بها �و حرقها.

Warranty Statement: The company guarantees 
the stability of the chemical & physical 

specifications in its original container under the 
normal storage conditions in UAE 

until it’s expiry date.

ال�شمان: ت�سمن �ل�سركة �لمنتجة ثبات �لمو��سفات �لكيميائية 

و�لفيزيائية لهذ� �لمبيد و�سالمة عبو�ته �لأ�سلية فى �لتخزين �لعادى 

طيلة فترة �سالحيته تحت ظروف دولة �لأمار�ت �لعربية �لمتحدة.

L1027915 UAEM/01V - PPE 4075769

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company1 Litre 1 لتــر

Herbicide for the selective contact 
and residual control of weeds in 

Ornamental Turf grass
مبيد اع�شاب اختيارى ممتد المفعول لمكافحة انواع االع�شاب 

ال�شارة فى  الم�شطحات الخ�شراء التجميلية الم�شتخدمة 

لغير االغرا�ص الزراعية

MOCCAE Registration No.
رقم الت�شجيل في وزارة البيئة و التغير المناخي

DXB-AD-140-1860

تحذير

Emergency Call Number Swiss Toxicological Information Centre (24 h) +41 44 251 5151

COMPOSITION:

Mesotrione *        40.0%

Other ingredient:  60.0%

Total                   100.0% 

* Contain 4 pounds of active ingredient Mesotrione 

per gallon.

* يحتوى �لغالون �لو�حد على 4 رطل من مادة �لمي�ستريون �لفعالة

المادة الفعالة

٪40.0 مي�ستريون*  

مركبات �أخرى :٪60.0

٪ 100.0 �لجمالى : 
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FIRST AID: If swallowed: Call poison control center or doctor immediately for treatment advise.  Don’t give 
any liquid to person. Don’t induce vomiting unless you told so by poison control center or doctor. Don’t 
give anything by mouth to un conscious person. If on skin, or cloths: Take off contaminated clothes and 

rinse immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment 
advise. If Inhaled: move person to fresh air, if person is not breathing call ambulance and then administer 
artificial respiration  preferably mouth-to- mouth, Call poison control center or doctor for treatment advise. 
If in Eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes, remove contact lenses, 
if present after the first 5 minutes  and then continue rinsing the eye, Call poison control center or doctor 

for treatment advise.  Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically

User safety recommendations: Users should wash hand before eating, drinking, chewing gum, using 
tobacco or suing the toilets. Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thor-
oughly and put clean clothing. Removed PPE immediately after handling this products. Wash the outside 

of gloves before removing. As soon as possible , wash thoroughly and changes into clean clothing.

Safety while spraying: Like all chemical substances, avoid the exposure to the pesticide spray.
Masks should be used to cover the nose and mouth during spraying.  Eye visors should be worn when 
spraying upwards, or in treated areas. Do not apply directly on food. Avoid applying the pesticide over 

rivers or water inhabited by fish. The disposal of the excess pesticide spray mixture should be in accord-
ance with the approved procedures agreed upon, and in the areas specified for this issue. Wash your 

body, change your clothes and wash your work clothes. Do not refill the container after use. Puncture and 
dispose it according to the set regulations. Keep the original container of the pesticide closed when not in 

use. Do not store near food. Keep out of the reach of children.

Environmental  Hazardous: Don’t apply directly to water or to areas where surface water is present or to 
intertidal area below the mean high water mark. Don’t contaminate fresh water source  with this products 

spraying or spray leftover. 

ا�شعافات اأولية: في حالة �لإبتالع : �لت�سال باحد مر�كز �ل�سموم �و ��ست�سارة �لطبيب ب�سان �لعالج . �رت�ساف قدر من �لماء �ذ� كان �ل�سخ�ص قادر� 

على ذلك – عدم محاولة �لتقيوء ما لم يطلب من �حد مر�كز �ل�سموم �و �لطبيب ذلك . يحظر �عطاء �ل�سخ�ص �لفاقد للوعى �ى �سى عن طريق �لفم. 

فى حال مالم�سة �لجلد �و �لمالب�ص : خلع �لمالب�ص  �لملوثة و�سطف �لجلد على �لفور بكمية وفيرة من �لمياه لمدة 15-20 دقيقة . �لت�سال باحد مر�كز 

�ل�سموم �و �لطبيب للعالج. فى حال �ل�ستن�ساق : نقل �ل�سخ�ص �لى مكان  به هو�ء نقى . فى حال �نقطاع تنف�ص �ل�سخ�ص �لم�ساب يجب �لت�سال فور� 

بال�سعاف �و�جر�ء تنف�ص �سناعى ويف�سل عن طريق �لفم . . �لت�سال باحد مر�كز �ل�سموم �و �لطبيب للعالج. في حالة ��سابة �لعينين: حافظ على 

�لعين مفتوحة و�غ�سلها جيد� بكمية وفيرة من �لماء�لجارى لمدة 15 -20 دقيقة. �نزع �لعد�سات �لل�سقة �ن وجدت بعد مرور �لـ 5 دقائق �لولى  ثم تابغ 

�لغ�سل .  �لت�سال باحد مر�كز �ل�سموم �و �لطبيب للعالج. الجرعة الم�شادة : ل توجد جرعة م�سادة وتعالج �لعر��ص ح�سب ظهورها. 

تو�شيات خا�شة ب�شالمة الُم�شتخدم : يتعّين على �لُم�ستخدم: غ�سل �ليدين قبل تناول �لطعام �أو �ل�سر�ب �أو م�سغ �لبان �أو تدخين �لتبغ �أو 

��ستخد�م �لمرحا�ص. �لتخل�ص من معد�ت �لوقاية �ل�سخ�سية عقب �لنتهاء من ��ستخد�م �لُمنتج على �لفور، مع مر�عاة غ�سل �لقفازين جيًد� قبل 

خلعهما. كما يجب �لغت�سال بالكامل و�رتد�ء مالب�ص نظيفة باأ�سرع وقٍت ممكن.

 المخاطر البيئية: ل ت�سع �لُمنتج مبا�سرة �إلى �لماء �أو في �لمناطق �لتي تحتوي على مياه �سطحية �أو في �لمناطق �لتي ت�سع �سمن عالمة ذروة 

�لمد. �حر�ص على عدم تلويث �لمياه �لنظيفة عند �لتخل�ص من �لماء �لم�ستخدم في غ�سل �لمعد�ت �أو �لمياه بالمنتجات �لملوثة. 

ال�شالمة عند الر�ص: كما هو متبع مع جميع �لمو�د �لكيماوية تجنب مالم�سة رذ�ذ �لر�ص .  يجب و�سع كمامة لتغطيه �لأنف و�لفم.

يجب �إرتد�ء و�قي للعيون عند �لر�ص �إلي �علي �أو في �لأماكن �لمح�سورة.  ل تر�ص مبا�سرة نحو �لطعام.  تجنب ر�ص �لمبيد فوق �لإنهار �و في �لمياه 

�لآهله بالأ�سماك.  يجب �لتخل�ص من محلول �لر�ص �لفائ�ص عند �لإ�ستعمال ح�سب �لإجر�ء�ت �لمو�فق عليها و في �لأماكن �لمخ�س�سة لذلك.

�غت�سل -غير مالب�سك -�غ�سل ثياب عملك:  ل تعيد �إ�ستعمال �لعبوة بعد �إفر�غها. �قطع �و �ثقب �لعبوة و تخل�ص منها ح�سب �لقو�نين �لمو�سوعة.

�حفظ �لمبيد في عبوته �ل�سلية محكم �لإغالف بعيد عن متناول �لأطفال و �أماكن تخزين �لطعام.

© Syngenta AG, 2017

Emergency Call Number Swiss Toxicological Information Centre (24 h) +41 44 251 5151

User’s risk: Since the manufacturer cannot control the application, use, storage or processing of the 
product, the user bears the risk for damage resulting from factors beyond the manufacturer’s control.

م�شوؤولية الم�شتعمل: يتحمل �لم�ستعمل م�سوؤولية كل �لأخطار و �لأ�سر�ر �لناتجة عن عو�مل لي�ست من �إر�دة �ل�سانع. ل يتحمل �ل�سانع �أي �سرر 

ناتج عن ��ستعمال �أو تخزين غير مطابقين للتو�سيات. 

©: حقوق �لطبع محفوظة ل�سركة �سينجنتا وقاية �لمزروعات 2017

في حالة الطوارئ  رجاء �لإت�سال بمركز معلومات �ل�سمية �ل�سوي�سري / هاتف: 0041442515151 )24 �ساعة(

Precautionary Statement: Hazard to Humans and domestic animals. Cautious. Harmful if absorbed 
through skins, Causes eye irritation. Prolonged and frequent repeated skin contact may cause allergic 

reaction in some individuals. Avid contact with skin, eyes or clothing. Avoids breathing vapor or spray mist. 
PPE: Some materials that are chemical resistant to this product are listed below, if you want more options, 

follow the instruction for category A on EPA chemical resistance category selection chart, Long sleeved 
shirts and long pants,Shoes plus socks. Chemicals resistant gloves Category A (e.g . barrier laminate, 

butyl rubber, nitrile rubber, neoprene rubber, natural rubber , polyethylene, polyvinyl chloride (PVC), or Vi-
ton. Follow manufacturer’s instructions for cleaning/maintaining PPE.  If no such instructions for washable 

exists, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

بيانات تحذيرية : �لمخاطر �لتى ي�سببها �لمنتج لالن�سان و�لحيو�نات �لمنزلية. تحذير  هذ� �لمنتج �سار في حال �مت�سا�سه عبر �لجلد �أو 

��ستن�ساقه، وي�سبب ح�سا�سة �لعين. ُيمكن �أن يوؤدي �ل�ستخد�م �لد�ئم �أو �لُمتكرر للمنتج �إلى تهّيج �لب�سرة في بع�ص �لحالت لبع�ص �ل�سخا�ص. تجنب 

مالم�سة �لمنتج للب�سرة و�لعينين و�لمالب�ص. تجنب ��ستن�ساق �لبخار �أو �لرذ�ذ �لمتطاير من �لمنتج. معد�ت �لوقاية �ل�سخ�سية وفيما يلي بع�ص �لمو�د 

�لتي تتمتع بمقاومة للمو�د �لكيميائية: �إذ� كنت ترغب في مزيٍد من �لخيار�ت، �تبع �لتعليمات �لخا�سة بالفئة )�أ( �لو�ردة في ُمخطط ت�سنيف فئة 

�لُمقاومة للمو�د �لكيميائية �ل�سادرة عن وكالة حماية �لبيئة �لأمريكية. يجب على �لعمال �رتد�ء: قم�سان طويلة �لأكمام و�سر�ويل طويلة، 

�أحذية وجو�رب، قفاز�ت مقاومة للمو�د �لكيميائية- من �لفئة �أ مثل �لقفاز�ت �لمكونة من )طبقات عازلة، ومطاط �لبيوتيل، ومطاط 

(. �تبع تعليمات جهة �لت�سنيع �لخا�سة بتنظيف معد�ت 
®Viton لنيتريل، ومطاط �لنيوبرين، وبولي �إيثيلين، وكلوريد متعدد �لفنيل�

�لوقاية �ل�سخ�سية �أو �سيانتها. في حالة عدم وجود تعليمات ب�ساأن �لمعد�ت �لقابلة للغ�سل، ُيمكن ��ستخد�م مادة منظفة و�لماء 

�ل�ساخن. ويجب عزل معد�ت �لوقاية �ل�سخ�سية وغ�سلها بعيًد� عن بقية �لمالب�ص �لتي ُيجرى تنظيفها. 
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Pesticide Description: Tenacity is a systemic pre mergence and post emergence herbicide for the selective 
contact and residual control of weeds in turf grass. When applied pre-emergence, weeds absorb Tenacity during 
emergence from soil. Dry condition following application may reduce the pre emergence activity. If rainfall (0.15 
inches) has not occurred within 10 days after pre-emergence application, activate with 0.15 inch of irrigation. 

When used post emergence, susceptible weeds absorb tenacity thru foliar contact and soil absorption. Foliage 
of treated weeds cease growth after application and then turn white (loss of chlorophyll) and death may take up 

to 3 weeks. A repeated application is required after 2-3 weeks for improved post emergence weed control. A 
Non ionic surfactant should be added in post emergence applications. Tenacity may cause temporarily whiten-

ing of turf grass foliage. In general symptom appears 5-7 days after application and last for several weeks. A 
repeated application to the same site causes less whitening of the plant tissue. 

Safety Period (Restricted Entry Interval – REI):  Don’t enter or allow worker entry into treated areas during 
the restricted entry interval (REI) for 12 hours. Exception: if the product is soil injected or soil incorporates, the 

worker protection standard  under certain circumstances allows to enter the treated area if there will be no 
contact with anything that has been treated. 

PPE required for early entry to treated areas that is permitted under worker protection standard and that involves 
contact with anything that has been treated, such as plants, soil, or water is: overalls, Chemical resistant gloves 

and Shoes plus sock.

و�شف المبيد.  تينا�سيتى هو من مبيد�ت �لأع�ساب �لجهازية �لتي ُت�ستخدم قبل �لإنبات وبعده من �أجل مكافحة �ختيارية لنمو �لأع�ساب �ل�سارة في 

�لم�سطحات �لخ�سر�ء. عند ��ستخد�مه في مرحلة ما قبل �لإنبات، تمت�ص �لأع�ساب �ل�سارة �لمبيد خالل عملية �لإنبات. وقد تعمل �لظروف �لجافة �لتي 

تعقب ��ستخد�م �لمنتج على �لحد من ن�ساط ما قبل �لإنبات. ففي حالة عدم هطول �لأمطار )0.15 بو�سة( خالل 10 �أيام من معاملة ما قبل �لإنبات، يجب 

تن�سيط عمل �لمبيد بو��سطة �لرى بمعدل 0.15 بو�سة من �لري. �أما عند ��ستخد�م معاملة ما بعد �لإنبات، فاإن �لأع�ساب �ل�سارة �لُم�ستهدفة تمت�ص مبيد 

تينا�سيتى من خالل مالم�سة �لأور�ق �أو �مت�سا�ص �لتربة.  يتوقف نمو �أور�ق �لأع�ساب �ل�سارة �لتي جرى عالجها بعد �ل�ستخد�م، ثم تتحول �إلى �للون �لأبي�ص 

)نتيجة فقد �لكلوروفيل( وتموت في فترة ت�سل �إلى ثالثة �أ�سابيع. ويتطلب تكر�ر ��ستخد�م �لمبيد لمدة �أ�سبوعين �أو ثالثة �أ�سابيع ل�سمان تعزيز عملية مكافحة 

�لأع�ساب �ل�سارة عقب �لإنبات. كما يجب �إ�سافة مو�د ل�سقة ونا�سرة غير �أيونية ن�سطة �سطحًيا في معامالت ما بعد �لإنبات. قد يت�سبب مبيد تينا�سيتى 

 من �ل�ستخد�م وتدوم لعدة 
ٍ
في تحول �أور�ق �لم�سطحات �لخ�سر�ء �إلى �للون �لأبي�ص. وعادة ما تظهر تلك �لأعر��ص خالل مدة تتر�وح ما بين 5 �إلى 7 �أيام

�أ�سابيع. عند تكر�ر ��ستخد�م �لمنتج بالموقع ذ�ته تقل ن�سبة تحول �أن�سجة �لنباتات �إلى �للون �لأبي�ص.

فترة االمان: يحظر �لدخول �إلى �أي منطقة تجري ُمعالجتها �أو �ل�سماح بدخول �أي عامٍل خالل فترة حظر �لقتر�ب �لتي تبلغ 12 �ساعة.

 ��ستثناء: �إذ� كان �لُمنتج م�ستخدم عن طريق �لحقن �أو �لخلط بالتربة، فاإن معيار حماية �لعاملين ي�سمح للعاملين، في ظل ظرف ُمعينة، بالدخول �إلى 

�لمناطق �لتي يجري عالجها في حالة عدم مالم�سة �أي �سيء تم معالجته با�ستخد�م �لمنتج. 

معد�ت �لوقاية �ل�سخ�سية �لمطلوب ��ستخد�مها للدخول �لمبكر �إلى �لمناطق �لتي تم عالجها و�لتي �أجاز  معيار حماية �لعاملين �لو�سول �إليها وتت�سمن 

مالم�سة �أي �سيء  تم معالجته مثل �لنباتات �أو �لتربة �أو �لماء هي: �لمعاطف �لو�قية-قفاز�ت مقاومة للمو�د �لكيميائية مثل �لقفاز�ت �لمكونة من طبقات 

عازلة ومطاط �لنيتريل �أو �لفيتون �أو مطاط �لنيوبرين.-�لأحذية و�لجو�رب.

 Usage    اال�شتخدامات

Application Rate 
معدل اال�شتخدام

Application Method
طريقة االإ�شتعمال

��ستخدم مبيد تينا�سيتى بمعدل يتر�وح بين 4 -8 �أوقية �سائلة )113-226.8 مل( مخلوًطا بما ل يقل عن 30 غالوًنا )113.55 لتر( من �لماء 

للفد�ن �لو�حد )4046 م2( قبل بدء �إنبات بذرة �لأع�ساب �ل�سارة )مرحلة �لنمو(. و�حر�ص على عدم تجاوز كمية 5 �أوقية �سائلة)141.75مل( 

عند ��ستخد�م �لمنتج مع ع�سب �لزو�ن �لُمعمر )ر�ى جر��ص( �أو �أع�ساب �لف�ستوكة )ف�سكيو( �لدقيقة �أو �لأ�سجار �لطولية �لمختلطة �لتي قد تحتوي 

على ن�سبة �أكبر من 50% من ع�سب �لزو�ن �لُمعِمر )ر�ى جر��ص(  �أو �أع�ساب �لف�ستوكة. كما يجب �أل تتجاوز معدل 4 �أوقية �سائلة)113 مل( للفد�ن 

)4046 م2(�لو�حد للب�ساتين �أو �لمر�عي �لتي تحتوي على �لنجيل �لفرن�سي �أو ما ُيعرف با�سم ُع�سبة �سانت �أوغ�ستين. �جرى �لمعاملة قرب تاريخ 

نمو بذور �لح�سائ�ص

��ستخدم مبيد تينا�سيتى بمعدل يتر�وح بين 5 -8 �أوقية �سائلة )141.75-226.8 مل( مخلوًطا بما ل يقل عن 30 غالوًنا)113.55 لتر( من �لماء 

للفد�ن �لو�حد قبل �أو بعد نثر بذور �أنو�ع ح�سائ�ص �لمروج �لخ�سر�ء �لتي تقوى على تحمله، و�لو�ردة بهذ� �لمل�سق، با�ستثناء ُع�سبة �لف�ستوكة 

)�لفي�سكو( �لدقيقة

��ستخدم مبيد تينا�سيتى بمعدل يتر�وح بين 4 -8 �أوقية �سائلة )113-226.8 مل(  مخلوًطا بما ل يقل عن 30 غالوًنا )113.55 لتر( من �لماء 

للفد�ن �لو�حد. كما يمكنك ��ستخد�م �لمبيد مع مادة نا�سرة ول�سقة غير �أيونية ن�سطة �سطحًيا. وقد يتطلب �لأمر ��ستخد�م �لمبيد على نحٍو متكرر 

كل �أ�سبوعين �إلى ثالثة �أ�سابيع للح�سول على �لم�ستوى �لأكثر كفاءًة للتحكم في �لأع�ساب �ل�سارة.

��ستخدم مبيد تينا�سيتى بمعدل 5 �أوقية �سائلة)141.75 مل( للتحكم في نمو �أع�ساب �ل�ستاء �ل�سارة )�لو�ردة في جدول »�لأع�ساب �ل�سارة �لتي يتم 

مكافحتها« في ُع�سبة �لنجيل. كرر �ل�ستخد�م لمدة �أ�سبوعين �أو ثالثة �أ�سابيع. ��ستخد�م هذ� �لمبيد مع �لم�سطحات �لخ�سر�ء �لتي تكون في حالة 

ن�سف �ُسبات �سيوؤدي �إلى �إبي�سا�ص ُع�سب برمود�.

��ستخدم  1 ملعقة �سغيرة )4.9 مل(  من مبيد تينا�سيتى مع 2 جالون )7.57 لتر(من �لماء مخلوطة مع 3 مالعق )14.7 مل(مادة غير �يونية 

نا�سرة ومبللة  ن�سطة . 1 جالون )3.785 لتر(  محلول ر�ص لتغطية 1000 قدم مربع )92.2 متر مربع(.

Apply Tenacity at 4-8 FlOz /Acre (113-226.8 ml) in at least 30 Gallon(113.55 liter) of water 
per acre (4046 m2) prior weeds seeds germination. Don’t exceed 5 Fl.Oz per acre (141.75 

ml/4046 m2) per application to perennial rye grass or fine fescue or mixed stand that contain 
greater than 50% perennial rye grass and/or fine fescue. Don’t exceed 4 Fl.Oz per Acre (113 

ml/4046 m2)to St. Augustine sod. Apply close to anticipated weed seed germination.

Apply Tenacity at 5-8 Fl.Oz per Acre (141.75-226.8 ml/4046 m2) in at least 30 Gallon (113.55 
liter)of water per Acre prior to seeding or post seeding of tolerant Turf grass species Except 

Fine Fescue. 

Apply Tenacity at 4-8 Fl.Oz per Acre (113-226.8 ml)  in at least 30 Gallon (113.55 liter) of water 
per Acre. A repeat application at 2-3 weeks may be required fro adequate weed control.

Apply Tenacity at 5 Fl.Oz/Acre to control winter weeds listed on dormant Bermuda Grass. 
Repeat application in 2-3 weeks. Application made to semi dormant turf will cause whitening 

of Bermuda grass.

Apply Tenacity  at the rate of 1 teaspoons /2 Gallon (4.9 ml/7.57 liter) of Water Mixed with 3 
teaspoons (14.7ml) of Non Ionic surfactant. 1 gallon of tank mix to cover 1000 sq. feet.

 Pre emergent application

New Seeding /New lawn 
establishment

Post Emergent Treatment

Dormant Bermuda Grass 
application only

Spot Treatment ( Apply at 1 
Gallon /1000 sq. feet

��ستخد�م مرحلة ما قبل �لإنبات 

�ل�ستخد�م مع �ل�ستالت �لجديدة/و�لمروج 

�لخ�سر�ء �لجديدة

معالجة ما بعد �لإنبات

�ل�ستخد�م مع ُع�سب �لنجيل »برمود�« 

�ل�ساكن فقط  ) فى مرحلة �لكمون(

 Tenacity ل�ستخد�م �لمو�سعي لمبيد�

)ُي�ستخدم مع 1 غالون)3.785 لتر( من 

�لماء لكل 1000 قدم مربع )92.2 مترمربع(

من �لتربة
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