
 نهحصٕل عهٗ يعهٕياخ عٍ االسعافاخ األٔنّٛ ٔانتحزٚشاخ ساجع انفٓشط انخاص تزنك فٙ َٓاٚح انكتاب . 

 

 %39.1- مٍتاستور
  مبٍذ  فطزي سراعً ساو

معهق مستحهب 
 
 

 انتزبت امزاضطٍف واسع من مبٍذ فطزي ٌستخذو فً بذاٌت انشراعت عنذ مزحهت االشتال نمكافحت 

. انمحاصٍم انواردة فً جذول االستعمالعهى 
 
 

 

  : ٚحتٕٖ عهٗ كغىكم : انتزكٍب 
 

اسوكسً ستزوبٍن 

             (مٍفٍنوكساو )و -مٍتاالكسٍم

 (مادة فعانت )(ح/و)% 28

( مادة فعانت )(ح/و)% 10.9
 

 :انخواص

. يثٛذ فطش٘ جٓاص٘ رٔ تأثٛش عالجٙ نهعذٚذ يٍ االيشاض انفطشٚح: % 39.1- مٍتاستور

نًكافحح  (يٛفُٕٛكساو)و -اصٔكسٙ ستشٔتٍٛ ٔ يٛتاالكسٛم )خهٛط يٍ انًادتٍٛ : % 39.1- مٍتاستور

. فطشٚاخ انتشتح انتٙ تصٛة انخضشٔاخ ٔانًحاصٛم انحقهٛح

نفحح انشتالخ، يٕخ انثادساخ، )ٚستخذو نًكافحح انعذٚذ يٍ االيشاض انفطشٚح : % 39.1- مٍتاستور

ٔعفٍ انجزٔس عهٗ انعذٚذ يٍ انًحاصٛم انضساعٛح انٕاسدج ركشْا فٙ جذٔل 

. االستعًال
 
 

 :االستعماالث

 فً  مزحهت انمحصول

 االشتال
 انمزض

معذل االستعمال 

 نتز ماء 100نكم 

تعهٍماث تطبٍق 

انمبٍذ قبم انشراعت 

 (ٌوو)وفتزة االنتظار 

الخيار، الكوسا، الشمام، 
 اليقطين، البطيخ

لفحة الشتالت، موت 
البادرات، عفن الجذور 

 مل 66سقاية بمعدل 
 

0  

عفن الجذور ، عفن  البندورة ،الفمفل
الساق، لفحة الشتالت، 

 موت البادرات

سقاية بمعدل 
 0  مل100-150

 

:المجموعة  
 

 فابكو



 نهحصٕل عهٗ يعهٕياخ عٍ االسعافاخ األٔنّٛ ٔانتحزٚشاخ ساجع انفٓشط انخاص تزنك فٙ َٓاٚح انكتاب . 

 

 

 

 فً  مزحهت انمحصول

 االشتال
 انمزض

معذل االستعمال 

 نتز ماء 100نكم 

تعهٍماث تطبٍق 

انمبٍذ قبم انشراعت 

 (ٌوو)وفتزة االنتظار 

الممفوف، الخردل االخضر، 
 البروكمي 

لفحة الشتالت، موت 
 البادرات، عفن الجذور

 مل 66سقاية بمعدل 
 

36  

الشمندر، الفجل، البطاطا 
الحموه، المفت 

لفحة الشتالت، موت 
 البادرات، عفن الجذور

  مل66سقاية بمعدل 
0  

الخس، البقدونس، 
السبانخ، السمق  

لفحة الشتالت، موت 
 البادرات، عفن الجذور

 مل 66سقاية بمعدل 
 

36  

لفحة الشتالت، موت البصل، الثوم، الكراث 
 البادرات، عفن الجذور

 مل 66سقاية بمعدل 
 

0 

الفول، العدس، البازيالء، 
الفاصوليا، الحمص 

لفحة الشتالت، موت 
 البادرات، عفن الجذور

 مل 66سقاية بمعدل 
 

0  
 

 

 
 

 

: تحذٌز

  ٙانجذٔل اعالِال ٚستعًم انًثٛذ إال عهٗ انًحاصٛم انٕاسدج ف. 

  ٗاٌ تعط إَاع انتفاح حساط نهًثٛذ نزنك ٚجة اال ٚستعًم عُذ ٔجٕد خطش اَحشاف انشش ان

. الَّ قذ ٚسثة حشٔق شذٚذج.يحصٕل تفاح يجأس

 


