
 نهحصىل عهً يعهىياخ عٍ االسعافاخ األونُه وانتحزَشاخ ساجع انفهشس انخاص تزنك فٍ َهاَح انكتاب . 

 

   %20رتاتا -فاب
  يثٍذ حهى سراعً ساو

يعهق يزكش 
  

يثٍذ حهى غٍز جهاسي ٌعًم تانًاليسح وٌتًتع تفعانٍح عانٍح ونذٌه أثز يتثقً طىٌم االيذ ٌؤثز عهى 

. TETRANYCHIDكافح أطىار انحهى يٍ عائهح 
 

  : َحتىي عهً نتشكم : انتزكٍة 
 

( يادج فعانح )(ح/و)% 20 سٍفهىيٍتىفٍٍ
 

 :انخىاص

. َعًم عهً حًاَح انُثاخ نفتشج اطىل يثُذ فعال رو اثش يتثقٍ طىَم االيذ: % 20رتاتا -فاب

ال حاجح نهخهط يع يثُذاخ انثُىض تسثة فعانُته انشذَذج عهً  يثُذ اقتصادٌ حُث: % 20رتاتا -فاب

 .( االطىاس انًتحشكح–حىسَاخ - تُىض)جًُع االطىاس 

َذخم ضًٍ تشايج  انًكافحح انًتكايهح نآلفاخ إلَه يثُذ سهُى وآيٍ عهً انًحاصُم : % 20رتاتا -فاب

األعذاء انحُىَح وانحششاخ انُافعح , انزساعُح

َعًم تكفاءج عانُح عهً انحهى انزٌ اكتسة يقاويح نهًثُذاخ انحهى انتقهُذَح األخشي : % 20رتاتا -فاب

 
 

: االستعًاالخ

 اَفحانًحصىل 
يعذل االستعًال 

 نتز ياء 20نكم 
فتزج االياٌ 

, األجاص, التفاح
. األسكدنيا, السفرجل

الحلم االحمر االوروبي 
الحلم ذو البقعتين 

 يوم 7  مل20

الحلم االحمر االوروبي . العنب
الحلم ذو البقعتين 

 يوم 14 مل 20

الحلم االحمر االوروبي . الفراولة
الحلم ذو البقعتين 

 يوم 3  مل20

 يوم 3 مل 20-15الحلم االحمر . الشمام, البطيخ 
 

 

:المجموعة  
 

 فابكو



 نهحصىل عهً يعهىياخ عٍ االسعافاخ األونُه وانتحزَشاخ ساجع انفهشس انخاص تزنك فٍ َهاَح انكتاب . 

 

 

 

 

 اَفحانًحصىل 
يعذل االستعًال 

 نتز ياء 20نكم 
فتزج االياٌ 

 يوم 3 مل 20-10الحلم االحمر . النكتارين, الكرز, ,الدراق
الفستق , الجوز, الموز

الحمبي 
 مل  22الحلم االحمر 

  يوم7

 يوم 3 مل 20-15الحلم االحمر . الباذنجان
, الميمون,البوممي,البرتقال

, المندرين, الجريب فروت
الكمكوات 

الحلم ذو البقعتين 
الحلم االحمر 

 مل 20
  يوم7

الحلم ذو البقعتين البندورة 
الحلم االحمر 

 ايام 3 مل 20

 --- مل  20الحلم االحمر نباتات الزينة 
 

 

 

: تحذٌز
 

  ال َستعًم انًثُذ إال عهً انًحاصُم انىاسدج فٍ انًهصقح يع يشاعاج فتشاخ األياٌ أثُاء عًهُح

 .انقطف

 ستاتا يع انًثُذاخ االخشي-نهتقهُم يٍ احتًال ظهىس انًقاويح َىصً تتُاوب انًثُذ فاب. 

 ٌال َستخذو فٍ انثُىخ انثالستُكُح وال فٍ أَظًح انش .


