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  % 15 – دياكارب
 حشريمبيد 
 معلقمركز 

 

علر  حشررا  حرفرةية انحةحرة مبيد حشري يعمل عن طريق المالمسة والجهاز الهضمي لمكافحة 
 الواردة في الجدول. المحاصيل الزراعية

 
 

  كل لتر يحتوى على :التركيب : 
 

      % و/ ح )مادة فعالة(15 اندوكساكارب       
 

 الخواص:
علدددى الح دددرات ل كافحدددة مبيدددش ي دددري يلت دددي الدددى عاولدددة جشيدددش   اوك دددا يا ين   : %15-دياكارب

 الوار   في الجشول. ال حاصيل الزراعية
نظدرا ل دتمتع علدى الح درات اللافعدة  IPM يتلاسب مع بدرام  ال كافحدة ال تكاملدة : %15-دياكارب

 وال لقحة.
 وبالتالي ال يلغ ل بفعل االمطار.يت يز بالتصاقع على سطح اللبات ال عامل  : %15-دياكارب

 
 : االستعماال

 
 

 اآلفة المحصول
  معدل االستعمال

 لتر ماء 20 /
 فترة انمان

 أيام()
 الصليبيا 

 و بروكليالزهرة، الملةوف، ال)
 لةت(ال

  1 مل 5 فراشة ال لفوف الكبرى

 ةلةل،ال باذنجان،ال بةدورة،ال
 .كوساوال بطيخالخيار، ال

صانعات  ،ر عثة ث ار البلشو
 نفاقاأل

  3 مل 5

 الشيشان القارضة البطاطا
 عثة  رنات البطاطا

  3 مل 5

 هريان العلب عثة العةب
 نطاطات األوراق 

  14 مل 5

وال  حاصان الدراق، التةاح،
 مشمش

  20 مل 5 عثة ث ار التفاح

 
 

 المجموعة:
Oxadiazine 

 

 فابكو
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  معدل االستعمال اآلفة المحصول
 لتر ماء 20/ 

 فترة انمان
 أيام()

  21 مل 6  و   البراعم ،  و   القطن الحمص 
  21 مل  17 -13    و   البراعم،  و   القطن الةول 

 الةاصولياء الحمراء 
 فول الصويا 

  و   البراعم،  و   القطن
 ق الب

  21 مل  8

 مل  4 الخلف اء الح راء
  7 مل  5  و   القطن البازيالء 
  28  مل 17 -13  و   البراعم،  و   القطن القطن 

 
 

 تحذير:
 فترات األمان أثلاء القطف.ب االلتزاممع  الجشولال بيش إال على ال حاصيل الوار   في  عشم استع ال 

   ي أيعتبددر ال بيددش متوسددي ال دد ية لللحددل لددذلك يفعددل اسددتع الع علددشما ال يكددون اللحددل ال لقددح ن دديطا
 يل .في ساعات متأخر  من الل   أو ي تخشم في الصباح الباكر

 فترة تحريم دخول الحقل المرفوش:
 معاملة. على آخرساعة  48 خول الحقل ال رشوش قبل مرور ي لع 
 

 قابلية الخلط :
 .ع ل تجربة خلي مبشويةب استع ال ال بيش فورا بعش الخلي ويلصح ويفعلقابل للخلي مع معظم ال بيشات 
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