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 %24- ميتــــافاب
 مثيذ حششي  

 مشكز معهك
 

في محصول انثنذوسج  (توتا أتسونوتا)فعال نمكافحح صانعح األنفاق , مثيذ حشـــشي نه تأثيش معوي 

. وفعال نمكافحح انحششاخ انمزكوسج في جذول االستعمال

  : َحتىي عهً نتزكم : انتشكية 
 

  (مادج فعانح) ح/ و%  24 ميتافهوميــــــزون

 

 :انخواص

. َحتىٌ عهً انًادج انفعانح يُتافهىيُزوٌ وانتٍ تعًم عهً غهك لُىاخ انصىدَىو: % 24- ميتافاب

َعًم انًثُذ عٍ طزَك انًعذج تعذ تغذَح انحشزاخ عهً اجزاء انُثاخ انًعايهح : % 24- ميتافاب

 انً 1تانًثُذ حُث تتىلف انحشزاخ عٍ انتغذَح ثى تصاب تانشهم وانًىخ خالل 

 صاعح 72
 
 

: االستعماالخ
 

 

 اآلفحانمحصول 

معذل 

 االستعمال

 20نكم 

 نتش ماء

عذد مشاخ انشش  موعذ انشش 

 نهموسم

 فتشج االمان

انثيوخ )انثنذوسج 

(انثالستيكيح  

َزلاخ انذَذاٌ 

َزلاخ  , انمارضح

صاَعح االَفاق 

َتى انزط فٍ   يم20

يزحهح انُزلاخ 

عُذ تذاَح ًَى 

.انُثاخ  

فٍ حانح اإلصاتح 

 ، كزر انشذَذج

 - 7انزط تعذ 

.  أَاو10

 

 

2 7 

انحمول )انثنذوسج 

(انمفتوحح  

َزلاخ انذَذاٌ 

َزلاخ , انمارضح

صاَعح االَفاق 

15 – 20 

 يم 
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انحمول )انثارنجان 

(انمفتوحح  

َزلاخ انذَذاٌ 

 28 – 14انمارضح 

 يم

2 7 

:المجموعة  
Semicarbazone 

وـــــــفابك  
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َزلاخ انذَذاٌ  انمهفوف

فزاشح , انمارضح

 انًهفىف

11 – 18 

 يم

 
2 7 

َزلاخ انذَذاٌ  انخس

 انمارضح
18 – 25 

 يم

 
2 3 

 انفهفم

(انثيوخ انثالستيكيح)  

َزلاخ انذَذاٌ 

 انمارضح

َزط عُذيا تضع   يم20

انحشزج 

تُىضها لثم 

انفمش 

2 7 

 
 

 

: تحزيش

ال َضتعًم انًثُذ إال عهً انًحاصُم انىاردج فٍ انًهصمح يع يزاعاج فتزاخ األياٌ أثُاء عًهُح  -

 .انمطف

نهتمهُم يٍ احتًال ظهىر انًماويح نحشزج تىتا اتضهىتا َىصً تتُاوب انًثُذ يُتافاب يع انًثُذاخ  -

 .االخزي انتٍ ال تحتىٌ انًادج انفعانح يُتافهىيُزوٌ
 

: فتشج تحشيم دخول انحمم انمششوش

 . صاعح عهً آخز يعايهح24َجة عذو دخىل انحمم انًزشىط لثم يزور 

 

: لاتهيح انخهط 

إال أَه َُصح تإجزاء تجزتح عهً َطاق , انًعزوفح يا عذا انمهىَح يُهالاتم نهخهظ يع يعظى انًثُذاخ 

. ضُك لثم انخهظ يع أٌ يثُذ نهًزج األونً

 

 

 


