
 ىيحصىه عيً ٍعيىٍاخ عِ االسعافاخ األوىُح واىتحزَشاخ ساخع اىفهشط اىخاص تزىل فٍ ّهاَح اىنتاب . 

 

  سَّــــــــــــــــــــــــــاٌ
 ساو/يثٍذ  حششي نهصحح انعايح  

حثٍثاخ قاتهح نالَتشاس فً انًاء 
 

 
 

قاتم انزتاب انزي ٌحتوي عهى انًادج انجارتح نهجُسطعى   
 

  :َحتىي عيً  مغٌ مو: انتشكٍة 
 

 (يادج فعانح)و / و% 10.0  ثٍايٍثوكساو
 (يادج جارتح نهجُس)و /و  % 0.05  تشاٌكوس9ٍٍ-ص

 

  :انخواص

ٍثُذ حششٌ ىيصحح اىعاٍح فعاه خذاً ىَنافحح اىزتاب اىَْضىٍ عيً شنو حثُثاخ : سَّـــــاٌ 

. قاتيح ىيزوتاُ فٍ اىَاء

سهو االستخذاً حُث ََنِ استعَاىه عِ طشَق اىشش أو اىذهِ ورىل حسة : سَّـــــاٌ 

. اىْسة اىَىصً تها فٍ خذوه االستعَاه

تشمُثح ٍَُضج وفعاىح حُث تحىٌ اىَادج اىفعاىح ثُاٍُثىمساً واىتٍ تعَو : سَّـــــاٌ 

تاىَالٍسح وعِ طشَق اىدهاص اىهضٍَ وَحتىٌ أَضاً عيً اىَادج اىدارتح 

. ٍِ اىَثُذ ىيزتاب اىزٌ َثقً فٍ اىَْطقح اىَعاٍيح وَستهيل اىدشعح اىقاتيح
 

 

:طشٌقح ويعذالخ االستعًال  

  :: ًٌكٍ استعًال سَّـــــاٌ عٍ طشٌق انذهٍ أو انشش ورنك حسة جذول االستعًال انتانً
 

َسثح االستعًال 

"انطشٌقح"  

  غى400  غى100

 غشاً ٍِ سّّاُ 100اٍضج  انذهٍ

 ٍييتش ٍِ اىَاء اىفاتش 80فٍ 

حتً َصثح اىَضَح قاتو 

.ىيذهِ  

هزا اىَضَح َنفٍ ىَثًْ 

 ٍتش 40ٍساحته األسضُح 

 ٍتش 120ٍشتع أو ٍا َساوٌ 

ٍشتع ٍِ ٍساحح اىدذساُ أو 

.اىسقف  

ادهِ عيً األقو عششج أٍامِ 

 سٌ فٍ 30 إىً 10تَساحح 

.أٍنْح تدَع اىزتاب  

 320 غشاً ٍِ سّّاُ فٍ 400اٍضج 

ٍييتش ٍِ اىَاء اىفاتش حتً َصثح 

.اىَضَح قاتو ىيذهِ  

هزا اىَضَح َنفٍ ىَثًْ ٍساحته 

 ٍتش ٍشتع أو ٍا َساوٌ 160األسضُح 

  ٍتش ٍشتع ٍِ ٍساحح اىدذساُ 480

.أو اىسقف  

ادهِ عيً األقو عششج أٍامِ تَساحح 

 سٌ فٍ أٍنْح تدَع 30 إىً 10

.اىزتاب  

:المجموعة  
 neonicotinoid 

 فابكو



 ىيحصىه عيً ٍعيىٍاخ عِ االسعافاخ األوىُح واىتحزَشاخ ساخع اىفهشط اىخاص تزىل فٍ ّهاَح اىنتاب . 

 

 800 غٌ سّّاُ فٍ 100اٍضج  انشش

ٍييتش ٍِ اىَاء اىفاتش ىَثًْ 

 ٍتش 20ٍساحته األسضُح 

 إىً 40ٍشتع أو ٍا َساوٌ 

 ٍتش ٍشتع ٍِ ٍساحح 60

اىدذساُ أو اىسقف فٍ أٍنْح 

.تدَع اىزتاب  

 ٍييتش 3200 غٌ سّّاُ فٍ 100اٍضج 

ٍِ اىَاء اىفاتش ىَثًْ ٍساحته 

 ٍتش ٍشتع أو ٍا َساوٌ 80األسضُح 

 ٍتش ٍشتع ٍِ ٍساحح 240 إىً 160

اىدذساُ أو اىسقف فٍ أٍنْح تدَع 

.اىزتاب  

 
 
 

 

:االحتٍاطاخ  

 اٍأل اىَششح أو اىذىى تنَُح اىَاء ثٌ أضف سّّاُ واٍضج خُذاً مو ثالثىُ دقُقح. 

 استعَو اىَضَح ٍثاششج تعذ االستعَاه. 

  ًال تستعَو سّّاُ عيً األسطح اىىسخح أو اىَذهىّح حذَثا. 

 تىاخذ   ال َطثق اىَثُذ تاىقشب ٍِ اىْثاتاخ خاله فتشج االصهاس أو تاىقشب ٍِ أٍامِ , ساً ىيْحو

 .اىْحو

 ال َطثق عيً االسطح اىضخاخُح أو اىَعذُّح ىتدْة تششُح اىَادج. 

وَدة إعادج تحشَل اىَحيىه قثو االستخذاً إرا تٌ قطع , َحشك خُذاً أثْاء االستعَاه     

 . دقُقح30اىشش ىَذج أطىه ٍِ 

 

 : انًُطقح انًعايهحفتشج تحشٌى دخول

  ََْع دخىه اىَْطقح اىَعاٍيح ىحُِ خفاف اىَثُذ 

 

 

 


