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   %50- ساٌهكس
  مثٍذ  فطشي صساعً ساو

قاتم نالستحالب مشكض 
 

 

 (مٍضوستٍمٍك)مثٍذ فطشي ٌجمع تٍه خىاص انمثٍذاخ انجهاصٌح و انمثٍذاخ انتً تعمم تانمالمسح 

عهى انمحاصٍم  ضذ انفطشٌاخ انثٍضٍح، األسكٍح، انثاصدٌح وانىاقصح وقائً فعانٍح فائقح كمثٍذ رو

. انىاسدج فً جذول االستعمال
 

 

  : َحتىي عهً كغىكم : انتشكٍة 
 

 (مادج فعانح) (و/و)% 50 تشاي فهىكسً ستشوتٍه
 
 

 
 :انخىاص

يثُذ فطشٌ َجًع تٍُ خىاص انًثُذاخ انجهاصَّ و انًثُذاخ انتٍ تعًم تانًاليغح : % 50ساٌهكس 

ظذ انفطشَاخ انثُعُح، األعكُح،  وقائٍ رو فعانُح فائقح كًثُذ (يُضوعتًُُك)

. انثاصدَح وانُاقصح
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: االستعماالخ
 

:المجموعة  
 

 فابكو
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 األفه انمحصىل
وسثح االستعمال 

 نتش ماء 20/ 

فتشج األمان 

 (ٌىو)
مالحظاخ 

المشمش، 
الكرز، الدراق 

 والخوخ

الجرب، البياض 
الدقيقي، تبقع 

 األوراق

 مرات 4ال يرش المبيد أكثر من   1 غم 2.8-5.7
-7خالل الموسم ويعاد الرش بعد

.  يوم من الرشو األولى14
التفاح، 

االجاص، 
االسكدنيا 
 والسفرجل

الجرب 
 

صدا التفاح 
 والبياض الدقيقي

رش ) غم 2.8
 غم 3.5، (وقائي

 (رش عالجي)
 

  غم 2.8-3.5

14  مرات 4أكثر من  ال يرش المبيد 
خالل الموسم ويعاد الرش لمجرب 

 10-7و صدا التفاح    بعد  
-10أيام ، ولمبياض الدقيقي بعد 

.  يوم14
  عند رش المبيد اكثر من مرتين

متتاليين ينصح باستخدام مبيد 
فطري أخر من مجموعو مختمفو 
ثم يعاد الرش من المبيد سايمكس 

50 %
 الحمضيات 

ليمون، برتقال، )
مندلينا ، 

 (بوممي

 المفحات
 الجرب 

 مرات 4ال يرش المبيدأكثر من   7  غم2.8-5.7
 .خالل الموسم
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 األفه انمحصىل
وسثح االستعمال 

 نتش ماء 20/ 

فتشج األمان 

 (ٌىو)
مالحظاخ 

البياض الدقيقي   العنب
عفن البوترايتس 

و التبقعات 
العفن االسود 
 البياض الزغبي

 
  غم 2.8- 2.1

 غم 4.25
 غم 2.8
  غم5.7

 
14 
 
 
 

  مرات 4ال يرش المبيدأكثر من 
ويعاد الرش  خالل الموسم

لمبياض الدقيقي، عفن البوترايتس 
 يوم ، 14-21و التبقعات بعد 

 يوم 14-10لمعفن األسود بعد 
.  أيام10-7ولمبياض الزغبي بعد 

 
  في حاالت االصابة الشديدة

تستخدم نسبة االستعمال األعمى 
. وفترة اعادة الرش األدنى

   ال يستخدم عمى
CONCORD GRAPES 

 القرعيات 

خيار، كوسا، )
قرع، بطيخ 

 (والشمام

البياض الدقيقي 
 البياض الزغبي

 غم  2.8 - 2 0.
  غم5.7

3    مرات 4ال يرش المبيدأكثر من 
خالل الموسم  

البندورة، 
الباذنجان 

 والفمفل

المفحو المبكره 
تبقع األوراق 

الرمادي والمفحو 
المتاخره 

انثراكنوز والتبقع 
السبتوري 

بياض الدقيقي 
 (عمى الفمفل)

   2.8  -4.25  
غم 

 غم 5.7
 

 4.25 - 5.7 
 غم

  غم2.8-  2.1

3   مرات 4ال يرش المبيدأكثر من 
خالل الموسم 

 مرات 6ال يرش المبيد أكثر من   7  غم5.7-4.25 المفحة المبكره البطاطا
 خالل الموسم
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 األفه انمحصىل
وسثح االستعمال 

 نتش ماء 20/ 

فتشج األمان 

 (ٌىو)
مالحظاخ 

 المفحات و الصدأالكرفس  
 

2.8 -  4.25 
غم 

7   مرات 4 ال يرش المبيد اكثر من 
خالل الموسم ويعاد الرش بعد 

.  يوم من الرشة االولى14
المفت، 

الجزر،الهندباء 
البرية، 

البقدونس 
 والشمندر

المفحات، 
تبقعات، بياض 

 والصدأ الدقيقي

 
 غم 4 25.-2.8

 

7    مرات 4ال يرش المبيد أكثر من 
خالل الموسم ويعاد الرش بعد 

 . يوم من الرشة االولى14

 
  في حاالت االصابة الشديدة

تستخدم نسبة االستعمال األعمى 
. وفترة اعادة الرش األدنى

 
 

 

: تحزٌش
 

  ٌأثُاء عًهُح تجُة اعتعًال انًثُذ عهً انًحاصُم غُش انىاسدج أعالِ يع االنتضاو تفتشاخ األيا

 .انحصاد

 ًَُع اعتعًال انًثُذ عهً تعط أصُاف انعُة يثمCONCORD GRAPE  الَّ َغثة 

 .حغاعُح نهزا انصُف

  50َغًح تاعادج صساعح انًحاصُم انًزكىسِ فٍ انجذول نهًُاغق انًعايهّ تانًثُذ عاَهكظ %

 .فىسا تعذ انحصاد

  تعذ % 50ونهًحاصُم انغُش يزكىسِ فٍ انجذول َتى صساعح االسض انًعايهّ تانًثُذ  عاَهكظ

 . َىو يٍ اخش يعايه30ّ

 ًٌَُع اعتخذاو انًثُذ فٍ انثُىخ انثالعتُكُح وفٍ أَظًح انش . 


