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        % 48-كهويافاب       
سراعً ساو  عشثً يثٍذ 

 قاتم نالستحالبيزكش 

 
يثٍذ عشثً اختٍاري ٌستعًم قثم االنثاخ او قثم انشراعح نًكافحح االعشاب انحونٍح رفٍعح و 

.عزٌضح االوراق عهى انًحاصٍم انشراعٍح انواردج تانجذول  
 

  :ٚحتٕٖ عهٗ  نتش كم: انتزكٍة 
 

 (يادج فعانح)ح /و%  48 كهوياسوٌ   
 

 :انخواص

يثٛذ عشثٙ اختٛاس٘ ًٚتض عٍ طشٚك اانجزٔس ٔاالٔساق ُٔٚتمم خالل :     %48-كهويافاب

 انُثاخ يٍ داخم انٗ انخاسج االٔساق

ٚستعًم لثم انزساعح ٔلثم االَثاخ نًكافحح االعشاب انحٕنٛح سفٛعح :   %48-كهويافاب

.  ٔعشٚضح االٔساق

انخٛاس، انثطٛخ، )يثٛذ عشثٙ نًكافحح االعشاب عهٗ انًحاطٛم انتانٛح :     %48-كهويافاب

 (انشًاو، انمشع، انكٕسا، انفٕل، انفاطٕنٛاء، انثطاطا، انتثغ
 

: االستعًاالخ

 يعذل االستعًال االعشاب انًحصول

(هكتار/ نتز )  

 يالحظاخ

انخٍار، انثطٍخ، 

انشًاو، انقزع، 

 انكوسا

عُة انذٚة، انثمهح، 

 سكة انجًم، انًذاد 

Apple Of Peru 

(Nicandra  

Potato Weed 

(Galinsoga 

Parviflora 

0.5 – 1.0 ال ٚستعًم فٙ حال ايكاَٛح َمم -  

.اشتال انخٛاس  

لذ ٚسثة حساسٛح نًحظٕل - 

انشًاو نزنك ٚتى استخذاو انجشعح 

. االلم  

تعض إَاع انمشعٛاخ لذ تكٌٕ - 

%. 48-حساسح نهًثٛذ كهٕيافاب  

1.0 – 0.5 انفول، انفاصونٍاء ٚستعًم  لثم اَثاخ االعشاب -  

. ٔتعذ اَٛاخ انًحظٕل  

-ًٚكٍ خهظ انًثٛذ كهٕيافاب- 

يع يثٛذاخ اخشٖ نًكافحح % 48

االعشاب لثم االَثاخ ٔتعذ اَثاخ 

.انًحظٕل  

:المجموعة  
 isoxazolidinone 

 

 فابكو



 نهحظٕل عهٗ يعهٕياخ عٍ االسعافاخ األٔنٛح ٔانتحزٚشاخ ساجع انفٓشس انخاص تزنك فٙ َٓاٚح انكتاب . 

 

عُة انذٚة، انثمهح،  انثطاطا

 سكة انجًم، انًذاد 

Apple Of Peru 

(Nicandra  

Potato Weed 

(Galinsoga 

Parviflora 

 

ٚستعًم تعذ انزسع ٔلثم اَثاخ -  0.5

االعشاب نًكافحح االعشاب 

.انعشٚضح  

ٚستعًم لثم  )يعايهح االشتال - 

(َمم االشتال  

لذ ٚسثة حساسٛح نًحظٕل - 

انثطاطا عُذ استخذاو انًثٛذ تعذ 

 اَثاخ انًحظٕل

 

 انتثغ

. قثم نقم االشتال  

ٚستخذو لثم َمم االشتال أ لثم -    1.0-2.0

. ًَٕ االعشاب  

ٚتى استخذاو انجشعح االعهٗ فٙ - 

.حال ٔجٕد كثافح نالعشاب  

 و 1000=دَٔى
2

 
 

 

:تحذٌز   

.جذٔل االستعًالال ٚستعًم انًثٛذ إال عهٗ انًحاطٛم انًزكٕسج فٙ  -  
 

 .ْكتاس/ نتش 400-150ٚتى تخفٛف انًثٛذ تكًٛح يٍ انًاء ال تمم عٍ - 

  %48-كهويافابٚفضم عًم تجشتح سش يظغشِ ٔرنك الٌ تعض انًحاطٛم حساسّ نهًثٛذ  -

 

  :فتزج تحزٌى دخول انحقم انًزشوش
 .ساعح عهٗ اخش يعايهح 48ال ُٚظح تذخٕل انحمم انًششٕش لثم يشٔس  
 

: قاتهٍح انخهظ 

 . ٔنكٍ ُٚظح تعًم تجشتح خهظ يظغشجethofumesateيشكثاخ لاتم نهخهظ يع غٛش 

 

 

 

 


