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: الخواص
 مركز مستحمب لمقضاء عمى َحَمم الفاروا واالكاراين في خاليا النحل .
  غير جيازي ويعمل بالمالمسة وعن طريق الجياز التنفسي(مجموعة االميدين)مبيد قوي حشري ومبيد لمحمم ،. 

  (بيض، يرقات، حشرات كاممة)يقضي عمى كافة اطوار َحَمم الفاروا واالكاراين. 

 

 : يستعمل باحدى الطريقتين:طريقة االستعمال
 بالتبخر: 

  لتر، ويمزج جيداً / مل5-3يخفف المستحضر فابكوزين بالماء بنسبة .
  تغمر اربع قطع من القطن في المحمول المخفف، وتوضع ثالثة منيا في زوايا الخمية باستثناء باب الخمية، وتوضع

 .القطعة الرابعة في منتصف الخمية

 تكرر المعالجة كل اسبوعين او عند الضرورة، حتى يتم التأكد من عدم وجود االصابة. 
 

 التدخين: 

  يوضع نقطة الى نقطتين من المحمول المرّكز عمى ورقة نشاف( 1قياسx3سم )  معالجة بنترات البوتاسيوم، ثم تحرق
. داخل الخمية

 يفضل ان تتم ىذه الطريقة في الفترة المسائية حتى يتواجد جميع النحل السارح داخل الخمية. 

 تكرر المعالجة عند الضرورة. 

 

:   تنبيهات
 ينصح بوضع ورق ابيض مدىون بمادة زيتية عمى ارضية الخمية اللتقاط الحمم المتساقط، وتغير الورقة يوميًا وتحرق. 

 تفضل المكافحة في شير ايمول وتشرين االول بعد جني العسل وانخفاض درجة الحرارة. 

 يجب عزل الخاليا الضعيفة او الميتو وحرقيا حتى ال تمتد العدوى الى الخاليا السميمة. 

 

 :تحذيرات

 سام لمخيول واالسماك. 

 تجنب مالمسة الفم والعيون والجمد. 

 تجنب تمويث البرك ومصادر وقنوات المياه. 

 يجب التخمص من العبوات الفارغة بطريقة صحية وسميمة. 
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:  االسعافات االولية
 يغسل جيدًا بالماء والصابون:مالمسة الجمد . 

 دقيقة (15)تغسل بالماء لمدة ال تقل عن : مالمسة العيون. 

 مع عمل تنفس إصطناعي باإلضافة الى (بعيدًا عن منطقة العالج)يجب نقل المصاب الى مناطق اليواء النقي : اإلستنشاق ،
 .تزويدة باألوكسجين عند الحاجة

 كأس من 2-1اجراء غسيل لممعدة وتجنب اجراء التقيؤ، غسل الفم بالماء وفي حال كان المصاب واعيًا يجب شرب : االبتالع 
 .الماء حتى يتم تخفيف المستحضر داخل الجسم

 مراجعة الطبيب عند المزوم. 

 

: الترياق المضاد
 غير محدد، وتتم المعالجة حسب االعراض  .

 

:  التخزين
 يحفظ بعيدًا عن متناول االطفال ، والطعام والشراب .
  م°30يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من .

 

 .مل (1000، 500، 250، 100 ):العبوات


	14 3.pdf
	14 4.pdf

