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  % 4.05 – فابكىيك بشو
 حششيحهى/ يبٍذ 

 يشكض يعهك
 

 يبٍذ حهى وحششي غٍش جهاصي ٌعًم عٍ طشٌك انًاليست ونه حأثٍش طىٌم االيذ0
 

  َحرىي عهً : نرزكم انخشكٍب : 

 )يادة فعانت( % و/ح.580                                 بٍفٍُاصٌج              

 )يادة فعانت( % و/ح405                               ابايكخٍٍ                   
 

 انخىاص:

يثُددذ  و ذزكُثددح فزَددذج يددٍ انًددالذٍُ انفعددانرٍُ ب اتددايكرٍُ وتُفُُاسَددد  وندده ذدد  ُز  : %4.05بشو -فابكىيك

 تانًاليسح.

ً جًُع خهُظ يٍ يالذٍُ فعانرٍُ  و طزَمح عًم يخرهفراٌ يًا َجعهه  و ذا ُز عه : %4.05بشو -فابكىيك

 اطىار انحهى وانحشزاخ.  

َسرخذو نًكافحح انحهدى  و انثمعردٍُح مهدى انثدزاعىح انحهدى األوروتدٍ األمًدزح مهدى  : %4.05بشو -فابكىيك

 انصذأ وصاَعاخ االَفاق.
 
 

 :ثاالسخعًاال
 

 

 اَفت انًحصىل

 َسبت

/  االسخعًال

 نخش ياء .4

فخشة  يىعذ االسخعًال

 األياٌ

 (أٌاو)

انحهى رو انبمعخٍٍ، حهى  تَباحاث انضٌُ

انبشاعى، انحهى األوسوبً 

 األحًش، حهى انصذأ0

 صاَعاث االَفاق0

يم 6 - 5 

 

 

 يم 9

ٌشش انًبٍذ عُذ  -

بذاٌت ظهىس 

 االصابت0

فً حال االصابت  -

انشذٌذة ٌخى حكشاس 

اٌاو  7انشش بعذ 

 يٍ انششت االونى0 

ٌسخخذو فمط  -

 يشحٍٍ بانًىسى0

---- 

انحهى رو انبمعخٍٍ، حهى  اشجاس انفاكهت لبم يشحهت انعمذ

انبشاعى، انحهى األوسوبً 

 األحًش، حهى انصذأ0

 صاَعاث االَفاق0

 يم 6 -4

 

 

 يم 9

--- 

انًشاحم: َباحاث االشجاس انحشجٍت 

واالشجاس انصُىبشٌت واشجاس 

 انًُاظش انطبٍعٍت

انحهى رو انبمعخٍٍ، حهى 

انبشاعى، انحهى األوسوبً 

 ألحًش، حهى انصذأ0ا

 صاَعاث االَفاق0

 يم 6 -4

 

 

 يم 9

--- 

 

 المجموعة:
avermectin 

وـــــــفابك  
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 ححزٌش:
 

  َسرعًم انًثُذ إال عهً انًحاصُم انىارلج فٍ انًهصمح يع يزاعاج فرزاخ األياٌ أ ُاءال 

 عًهُح انمطف.

  .ٌلذ َسثة مزوق نهرفامُاخ عُذ خهطح يع يزكة انكاترا 

 .ال َسرخذو فٍ يشاذم انحًضُاخ 

 انًزشاخ انجىَحح وال عٍ طزَك اَظًح انزٌ. ال َطثك عٍ طزَك 
 

 فخشة ححشٌى دخىل انحمم انًششىش:

 ساعح عهً آخز يعايهح. 24َجة عذو لخىل انحمم انًزشىش لثم يزور 

 

 لابهٍت انخهط :

لثم  يصغزج ونكٍ َُصح تعًم ذجزتح خهظتإسرثُاء يزكثاخ انكاتراٌح نهًشج يع يعظى انًثُذاخ  لاتم

 .خهظ انًثُذ

 

 

 


